
1 
 

 

 

 

 

 

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas 
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo 
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija 
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289 

Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%. 

 
Nr. 11A (175) 

Klaipėda 2020 - 11 - 14 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data).Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3  bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti galite 
nemokamai: el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. 
Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD 
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289   
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS  VEIKSMAI!         
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI!  ( Pagal  Seimo nario   

A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai pritarė.)         Viešpatie, 

(apsaugok mus nuo viruso) suteik mums 

stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 

sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi 

duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir 

savo Tėvynę Lietuvą. JONAS PAULIUS II GIMĖ 

1920 m. MIRĖ - 85 METŲ 2005-04-02. 

POPIEŽIUMI TAPO 85 METŲ. 

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS? 

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
KOL KAS 
KARANTINA
S! 

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 
Gedvilienėtel. 
866673965 
 

Daugiau 
informacijos
lietps.euw
ww.lietps.eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

  

Būkime 
namuose, 
nesudaryki
me sąlygų 
plisti 
infekcijai, 
venkime 
kontaktų, 
nes infekcija 
plinta tik 
žmogui nuo 
žmogaus. 
Saugokime 
save, 
rūpinkimės 
ne tik 
savimi, bet 
ir savo 
artimaisiais! 

 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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KLAIPĖDA - JŪRINĖS VALSTYBĖS SOSTINĖ, LIETUVOS PASIDIDŽIAVIMAS – 

VERTA ATGIMIMO AIKŠTĖJE TURĖTI YPATINGĄ JŪRINĮ AKCENTĄ – 

PAMINKLĄ VISIEMS LIETUVOS JŪRŲ DARBUOTOJAMS! 

  KVIEČIAME VISUS  IŠSAKYTI  SAVO NUOMONĘ...                                                

NUOMONĖ I. 

Vytautas Mickus 
Gerb. Aldona Marija, 
Klaipėda, kaip ir Vilnius serga ta pačia liga - visomis išgalėmis stengiamasi neleisti tinkamai 
įamžinti svarbias tautai istorines atmintinas erdves. Klaipėdos problema- Atgimimo aikštė. Pats 
aikštės pavadinimas įpareigoja atkurti ją tokią, kad kiekvienas įžengęs į ją pajustu anų laikų 
prisikėlimo (atgimimo) dvasios stiprybę ir didybę bei  tautos laisvės siekį. Kitokie akcentai čia būtų 
nesuprantami,  neatitinkantis aikštės ir pavadinimo ir paskirties. O jūrinių akcetų Klaipėdoje tikrai 
trūksta. Tačiau jiems, jau dabar vis daugiau krantinių atlaisvinant priėjimui prie marių, tinkamų 
vietų nesunku būtų surasti. 

 

                                                        

SVEIKINAME NAUJAI IŠRINKTUS Į SEIMĄ NAUJUS IR BUVUSIUS NARIUS, 

LINKIME ATKURTI LIETUVOJE TEISINĘ VALSTYBĘ IR SUKURTI GEROVĖS 

VALSTYBĘ!  

                                                       

 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 
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1. REDAKTORĖS ŽODIS 
2. KĘSTUTIS URBA DEŠINIEJI PRADEDA IR NELAIMI 
3. Kęstutis K.Urba COVID -19 SEIMUI IR LIETUVAI 

4. LVT (Lietuvos Visuomenės Taryba) ATVIRAS LAIŠKAS – PRANEŠIMAS 
5. LVT SPAUDOS KONFERENCIJA – PRANEŠIMAS SPAUDAI 2020-11-09. 
6.  KĘSTUTIS K.URBA SEIMO RITUALŲ ABSURDAS.    
7. OLEG TAREEV VALSTYBĖS IŠDAVYSTĖ. 
8. KĘSTUTIS URBAS DĖL GALIMO TERORO VILNIUJE RENGIMO. 
9. NACIONALINIS MANIPULIUOTOJAS – LRT 
10. KAIP MONIKAI TAI PAVYKO?                                                                                                                                                                       
9.          KĘSTUTIS URBAS „DĖL TOLESNIO PSICHOLOGINIO TERORIZAVIMO – MENKAVERČIŲ DAIKTŲ    
DINGIMO IŠ MANO KAMBARIO IR NETEISĖTO BUVIMO MANO KAMBARYJE BENDRABUTYJE". 
10. DISKUSIJA I -III PASAULINIS KARAS 
11. DISKUSIJA II PROKURORŲ IR TEISĖJŲ OKUPACINĖS TEISĖS LEGITIMAVIMAS. 
12. DISKUSIJA III. LVT STEBĖTOJAI RINKIMUOSE 
13. RŪTA ZABIELIENĖ DĖL TOLIMESNĖS MŪSŲ VEIKLOS.  
14. SVEIKATA apsilankykite - SVEIKATASAVOJEGOMIS.LT 
 
********************************************************************************************* 

REDAKTORĖS ŽODIS 

 Lietuvos valdžios pagrindinė pareiga stengtis su meile 

ir rūpintis Lieuvos žmonėmis, t.y. kurti gerovės valstybę! 

Svarbu mažinti skurdo barjerą, nes patys skurdžiausi 

Lietuvoje vieniši ir vieniši neįgalūs žmonės, Pabandykite 

išgyventi už jų gaunamą pinigų sumą, gal tada suprasite 

tikrąjį skurdo skonį... o dar geriau – prieš rūpindamiesi apie 

RENTAS, pagalvokite apie tuos, kurie negali galą su galu 

sudurti... Gėda rūpintis tik savimi!   

                                                   

                                                                                                                                                                                         

Nuotraukoje – mūsų gyvenimas dabar – tai mano kaimynė su aukštuoju išsilavinimu! 

                                                                                                                                              Nuotr. AMG 
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Mes manome, kad mūsų visų kartu - naujas uždavinys ieškoti būdų kaip 

pasiekti, kad visoje Europos Sąjungoje visos pajamos pasiektų vidurkį: 

atlyginimai, pensijos ir kt. Kodėl  pvz. Prancūzijos,  Graikijos ir kt. valstybių 

pensininkai labiau gerbiami negu Pabaltijo valstybių? Ar mes, visą darbingą 

gyvenima dirbę sąžiningai, o mūsų žmonių užsidirbtos pensijos mažiau vertingos? Atrodo 

visi tai supranta, bet kad skurdo Lietuvoje neliktų, niekas nieko nedaro, o gal tai tokia šalies 

politika, kad kuo daugiau tokių nelaimėlių iškeliautų?                                                                                                                                                 

Visi mato Lietuvoje dvi juodasias skyles_ tai sužlugdyta teisėsauga (žmonės sako, kad 

pirmiausia iš skęstančio laivo bėga žiurkės) ir neveikiantis saugumas, kurios siurbia 

Lietuvos garbę ir orumą – tai D.Grybauskaitės „Maskvos paslapties“ korupcijos voratinklio 

palikti kertiniai akmenys, naikinantys Lietuvą (skaitykite ‚Auksinio rudens“ 04B2020 

numerį – visi laikraštėliai -http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo ) – tai mūsų atliktas 

eksperimentas akivaizdžiai įrodė.   

Pastaba: norint įsigyti knygą kreiptis LVT vienas iš steigėjų, LVT Etikos komisijos 

narys VITOLIS VALA telef. 863635898 

 ************************************************************************************************** 

Kęstutis K.Urba  

DEŠINIEJI PRADEDA IR 

NELAIMI   

 
 
 

 
  

Gerai, kad politikai prieš vyriausybės sudarymą pažarsto prioritetų bei pateikia koalicinės 
sutarties projektą[1]. Gali akademinė bendruomenė patyrinėti ir visuomenė susipažinti. Blogai, kad 
koalicijos sutartis neturi labai jau orientacinio-projektinio pobūdžio, o punktu 1.5 tampa „kietu“ 
dokumentu, nors 1.4 skiria vietos ir naujoms iniciatyvoms. Blogai, todėl, kad per tokį trumpą laiką 
rimtai suprojektuoti – programuoti valstybės ir visuomenės raidą  neprofesionalams NEĮMANOMA. 
Valdymas yra ir mokslo disciplina, apimanti tikslųjį mokslą – kibernetiką ir socialinius: ekonominę 
bei socialinę kibernetikas, viešą administravimą, o Seimas bei partijos, turinčios susigaudyti tame 
daugiau nei 1700 ministerijų naudojamų rodiklių ir kriterijų miške tai, anaiptol, ne mokslo 
institucijos. Bet, jei Iljičius pasakė, kad valstybę gali valdyti ir virėjos – pridurčiau, ir Gražulis, tai 
esant gajoms bolševikinėms tradicijoms, kuriose viską lemia kadrai, tokios sutartys, dažniausiai, 
tėra privalomas ritualinis popierėlis prieš postų ir pinigų išsidalijimus. Skamba, šiek tiek ciniškai, 
tačiau, nors TS-LKD ir liberalų pergalė man buvo malonus netikėtumas – (prasmukus lenkams, anie 
galėjo įgyti minimalią persvarą), knyginė tiesa, kad politikams terūpi jų asmeniniai reitingai yra 
nepaneigiama su menkomis idealistinėmis išimtimis. Antraip, konservatoriai, irgi, būtų, rimtai kūrę 
įstatyminius projektus, kurie realizuoja jų kaip ir ne pačią prasčiausią tarp visų, programą bei 
sudalyvavę rugsėjo 9d. toje konferencijoje – „Įstatyminiai Lietuvai reikalingiausių reformų 
metmenys“, juoba, reformos vyksta, kai paverčiamos konkrečiai įstatymų bei nutarimų kalba. 

Bet pažvelkime į koalicinės sutarties rašinėlį atidžiau. Man jau iš karto dar tik  

http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8691265298100671608__ftn1
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pamačius TS-LKD prioritetuose socialinių paslaugų plėtotę, norėjosi klausti – už kokius pinigus 
padėsite bent 50 tūkst. nesikeliančių iš lovos senjorų gausai, kai profesionalią slaugą – bent jau 
 vartymą, kad nebūtų pragulų, ir kitą sveikatos priežiūrą  tegauna apie 5 tūkst.? Gi koalicinėje 
sutartyje  finansų politika paskui socialines paslaugas su jų kokybėmis  (3.4)  figūruoja tolimu 3.8 
punktu, vežimą pastačius pirma arklio,  o visos ekonomikos efektyvinimas išreikštas pakankamai 
miglotai. Gal tik reinvestuojamo pelno nemokestinimas teiktų vilties, tačiau tai tėra tik būtina, o ne 
pakankama sąlyga truktelėti Lietuvos „ikanomiką“ pirmyn. Nėra netgi išskirtinių sąlygų smulkiam 
ir vidutiniams verslui, nekalbant apie dėmesį rinkos laisvėjimui – vadavimui iš kartelinio pobūdžio 
oligopolių, apkėtusių svarbiausius mūsų rinkos sektorius ir susinančių Lietuvą savo voliuntaristine 
kainodaros politika. Nėra reikiamos užimtumo politikos. Kitaip tariant, ir šis ritualinis dokumentas 
tėra „filkino gramata“, dar ir demonstruojantis  politikų kuklumą – ėmimąsi darbų, bet ne postų. 
Tačiau gerai, kad jis bent jau toks yra. Iš karto pasimato, kad trūksta raktinių žodžių – dėmesio 
maisto saugumui, apsprendžiamam karbauskinės-pranckietinės chimizacijos, nors ir, kas antram 
produkte liekamieji cheminiai nuodai ir eina ne tik III vaikų alergizacijos banga. Neminima 
ekologija, kuri gi  nėra vien žalioji ekonomika, nors erozija su dulkių audromis jau pažeidusi apie 
0.5 mln. ha dirbamos – apie penktadalį ketvirtadalį. Ir tai nėra jokie įvardinti  prioritetai, nors 
sutartyje yra skirtas dėmesys dvarams – „Bus numatytos priemonės skatinti paveldo tvarkybai, 
efektyvių paveldotvarkos programų, įtraukiančių gyventojus ir privačią iniciatyvą, diegimas.“ 

Kas gi bus toliau? Jei I.Šimonytė, dabar bandysianti kabintis už  sutarties bei „skylėtų“ 
partinių programų  -  rašyti savo vyriausybės programą laikantis jų raidės, tai bus pati pakliuvusi į 

menko efektyvumo valstybės pažangai spąstus - sląstus. Bus 
tik patogu teisintis – kokia sutartis, tokia ir programa bei 
rezultatai. Kokie jie bus? 

Ši koalicinė sutartis yra surašyta tipine, nenauja 
Lietuvai, nieko gero daugumai nežadančia  socialiberalios 
 ideologijos dvasia, todėl apie 2022 metus dar ūgtelėjus 
kainoms, tačiau Šimonytei bandant suvaldyti augančią, lyg 
užsikrėtusiųjų kiekį, valstybės skolą, labai tikėtini masiniai 
mokytojų-medikų protestai: piketai, mitingai, streikai, juolab 

bus kam iš opozicijos tai „pakaitinti“. Iš Lietuvos bus toliau bėgama, o emigrantų vietos toliau bus 
pildomos slavų juodadarbiais. Kaime, sodininkystės žinovui V.Pranckiečiui tapus ministeriu nuo 
liberalų, ūkių toliau drastiškai mažės ir menkės valstybės demografinis resursas. Apie 2030 metus 
Lietuvos kaime tebus likę vietoje buvusių 200 tūkst. ūkių tik 20 tūkst., o gyventojų dauguma tebus 
tik getuose, pavadintuose miestų grūstimis. Užtat turčių pilaičių gražiausiose paežerėse bus dar 
daugiau. 

Iš čia išplaukia išvada. Jei koalicija nesubyrės po keleto 
metų dėl visų gėjų partnerysčių ir raidžių, tai 2024 metų rinkimuose jai 
vėl teks varžytis siauroje socialiberalioje nišoje, aršiausios kritikos ir 
kairės, (netgi, krikščioniškos), demagogijos, aplinkoje ir koalicijai 
įsitvirtinti dešimtmečiams valdžioje nepavyks dėl paprasto dalyko –
efektyvios ekonominės-finansinės politikos, kaip ir tokio naratyvo 
nebuvimo, nes nauja politinė kultūra tėra tik figos lapelis ant visų 
neišvengiamų seiminių rietenų. Kitaip tariant, sprendžiant iš politinių 

rašinėlių, ši koalicija, irgi,  „stoguos“  kainų bei įkainių šėlsmą: didžiuosius prekybos tinklus, du su 
puse banko, skirstomuosius tinklus – monopolistus, kaimo latifundiją, imančią europinius 
melejardus, perdirbėjų, reketuojančius ūkius kartelius, vaistų didmenos ir mažmenos žvėriškų 
spekuliacinių antkainių mafiją bei atliekomis šeriantį viešojo maitinimo monopolį. Komentatoriai 
Delfi jau nesnaudžia, rinkėjai nedovanos, nes nesimato, netgi, dešinės Gerovės valstybės auginimo, 
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kuriai pasireikšti ir suklestėti reiktų gal 5-7 metų. O mokytojams bei medikams pinigų su tokia 
valstybės skola tegalima atrasti, tik išvardintų kartelinių oligopolių sąskaitose.Dar viena vadybinė 
blogybė šioje skuboje  pasimato ir ministerių kabineto sudarymo  tvarkoje. Jie turėtų, beje, kaip ir 
Seimo vadovybė,  būti parenkami vieša konkursine tvarka – su planu, ką žada nuveikti savo srityse, 
nors, suprantama, daugiausia darbo turi tekti I.Šimonytei – didžiuma esminių valstybės problemų 
yra tarpžinybinės, tarpministerinės ir reikalauja kietos premjero rankos. Tačiau kadrų parinkimo 
tradicijos gajos –svarbu, kad ministeris būtų savas ir mokėtų atsikirsti vyriausybės valandose bei 
rodytis  žiniasklaidai, nors vyriausybės programoje turėtų matytis ir jų, ir I.Šimonytės esminis 
konkrečių veiksmų įvardijimo reikalaujantis  įdirbis, o ne aptakūs tradiciniai klerkų surašinėti 
nurašinėti  lozungai. Betgi, su tokiais ir atsiskaitinėti lengva, tai kam čia įsipareigoti? 

II koalicijos sutarties dalis brėžia vertybinį kontūrą. Deja, greta vieno iš penkių visų 

visuomenių tikslų, tėra akcentuota tik Laisvė, skleista per demokratiją bei žiniasklaidos palaidumą, 
 o teisingumas tesuvestas į įstatymo viršenybę. Tvarka deklaruojama tik įstatymų konvejerio Seime 
stabdymu, o ne akademinės bendruomenės pajungimu kokybiškiems modeliams, nacionalinėms 
programoms ir įstatymų paketams rengti. Asmens ir valstybės saugumas, irgi, pakankamai gerai 
užtušuoti. Gerovė – neįvardinta, nelyg akibrokštas prezidentūros naratyvui.  Nenuostabu, nes jei 
skylėta Seimo nario priesaika, tai ir pasekmės yra lygiai tokios. Žinoma, nepamirštama deklaruoti 
atsakomybę pilietinei visuomenei ir jos aktyvumui bei savivaldos savarankiškumui. Užsienio 
politikoje, tradiciškai, nėra ekonominės-mokestinės politikos dimensijos, nors ji ir yra, bene, pati 
svarbiausia vidaus saugumui bei tvarumui ES. Išvada paprasta – vertybinė dalis pakankamai 
 silpnai surašyta. 

III dalis skirta koalicijos prioritetams. Pradedama nuo švietimo. Sieksime... sieksime, 

tačiau, vėlgi, su kokiais pinigais? Jų pametėti turėtų kaip ir 3.2 punktas skirtas ekonomikai.  Nuo 
kažkur nurašyta, ir nieko gero nežada. Iš kur jau imsite tą aukštą pridėtinę vertę, nes gaminti ar 
teikti paslaugas pigiau ir geriau įmanoma tik su ryškai technologine pažanga, o pas mus ir su 
patentais, ir su visa inžinerija nėra per geriausiai. 3.3 punkte deklaruotas Žaliasis kursas, vėlgi 
 reikalauja finansinių resursų, o apie socialines paslaugas bei pažangą medicinos sistemoje, esant, 
būtinam, taupumo kursui, geriau jau būtų patylėti. Kokybiškas ir efektyvus administravimas – 3.6 
 skamba, vėlgi miglotai, o 3.7 prilozunguota apie kultūrą jos atgyvenusioje siauroje traktuotėje. 3.8 
finansų politika be subtilių reguliacinių mokesčių, nelyg, sriuba, be druskos ir kitų prieskonių, o 
paskutinis ditirambas skirtas savivaldai su jos skolomis, irgi, nieko gera nežada. 

IV dalis – artimiausi darbai rodo bandymą, vėlgi, prisiimti politikams visą atsakomybę, 
kaip ir LDK seimų laikais,  sau, o ne didžiąją jos dalį valstybės projektavimo – programavimo 
darbuose užkrauti Mokslų Akademijai bei Lietuvos Mokslo tarybai, kurios turėtų teikti įvairius 
skirtingų scenarijų vertinimus. 

Gerai, kad VI – vyriausybės programos rengimo skyrius pradedamas dėmesiu 
eksperimentinei plėtrai (kodėl ne technologijų kūrimui?) , tačiau kur akademiškumo dimensija 
valstybės valdymo reikaluose? 

Skelbiama, kad bus numatyta ir pedagogų atlyginimai ir dar daugiau visokių gėrybių, 
tačiau tai nereiškia – įgyvendinta.  Liūdnokas vaizdas, kaip ir artėjanti absurdiška Seimo narių 
prisiekinėjimo po vieną, o ne grupėmis  procedūra lapkričio 13d. – (lyg neužtenka teisėtumui 
pasirašymo), kuri vėl užtruks nuo 12 val. iki vėlyvo vakaro, o Seimo postų išsidalijimas, vėlgi, vyks 
apie pusiaunaktį be reikiamo konkurso bei įsipareigojimų seimūnams ir rinkėjams. Štai jums ir visa 
demokratija bei politinė kultūra. Šastelėti koalicinį pezaliuką popieriuką su prioritetų-darbų, o ne ir 
pilno esminių problemų sąvado, raktažodžiais burtažodžiais, ir į postus susodinti savus. Įstatymų 
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pataisų priraugta apie du tūkstančius, todėl Seimui yra ką veikti, o vyriausybei ministerijų 
biurokratija taip pat peno duos. 

Kodėl taip nutiko? Todėl, kad I.Šimonytė iškilo ne su konkrečiu Lietuvos projektu, o su 
tvirto balso šmaikščia retorika, sumanumu, daugelio skaičių žinojimu bei gebėjimais vertinti 
politines aktualijas. Kritikuoti, bet ne kurti. Prasmukti su aiškinimais, kad svarbiausia politikoje 
susitarti, bet ne įrodyti savo kurso svarbą ir būtinumą valstybei, sprendžiant svarbiausias valstybės 
p[roblemas, kurios iki šiol nėra oficialiai įvardintos.  Pažiūrėsime, kokios kokybės bus jos 
vyriausybės programa. 

KOKIA GI BŪTŲ ALTERNATYVA PRIORITETINIAMS DARBAMS SEIME IR 
VYRIAUSYBĖJE? 

Kažkaip taip reikėtų: įstatymų projektai gi kada jau surašyti, ( COVID19 pandemijos 
elminavimui Lietuvoje – atskira kalba). 

  
KAINŲ ŠĖLSMO SUVALDYMO POLITIKAI 

        
Lietuvos mažmeninėje prekyboje apie 2005 metus sunykus smulkių parduotuvių 
sektoriui yra susidariusi oligopolinė didžiųjų prekybos tinklų pasidalinusių rinką 
situacija. Tai socialinę valdžios politiką verčia neveiksminga, nes padidėjus algoms, 
pensijoms, pašalpoms ar stipendijoms, NPD ar kitiems dydžiams, prekybos tinklai 
vieningai pakelia kainas. Dėl šių priežasčių būtinos kainų politikos įstatyminės 
priemonės skirtos a) palaipsniui maksimalaus užvaldytos rinkos didumo ribos 
mažinimui b) lengvatoms smulkiai ir vidutinei prekybai be naujai ateinantiems 
užsienio prekybos tinklams c) PVM mažinimui pagrindiniams maisto produktams ir 
vaistams 

  
1.      Lengvatų smulkioms ir vidutinėms prekybos įmonėms įstatymas 
 
2.       Lengvatų naujai ateinantiems užsienio prekybos tinklams įstatymas 
3.      Dominavimo rinkoje – užvaldytos rinkos dalies ribojimo įstatymas 
4.      Nutarimas dėl prekybos tinklų darbo laiko ribojimo (uždraudimas sekmadieniams) 
5.      PVM mažinimo pagrindiniams maisto produktams įstatymas 
6.      Valstybinės ne pelno siekinačios vaistų importo įstaigos „Valstybinė vaistų didmena“ 
 įkūrimas 

  
ALGŲ, PENSIJŲ, PAŠALPŲ IR STIPENDIJŲ DIDINIMUI KIEKVIENAIS METAIS 

  
7.      Stambiojo oligopolinio kapitalo ir „latifundijų“  apmokestinimo įstatymų paketas su 
reinvestuojamo kapitalo atleidimu nuo mokesčių. 
8.      Pensijų didinimo kiekvienais metais tvarkos įstatymas, atsisakant dabar egzistuojančio 
pririšimo prie trimečio darbo užmokesčių suminio dydžio. 
9.      Algų, stipendijų, pašalpų kasmečio didinimo įstatymai ir nutarimas 
  

PEDAGOGAMS IR MEDIKAMS 
  
10.  Nutarimas dėl pedagogų algų didinimo iki vidutinio, 30 proc. viršijančių vidurkį 
11.  Padėkos gydytojams ir personalui fondų kiekvienoje ligoninėje ir poliklinikoje 
įteisinimas 
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Vien ekologiško maisto vaikams tiekimo į ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigas sistemos 

sukūrimas ir kaimo raidos antikrizinio tvarumo užtikrinimas 
  
12.  Ilgalaikės kaimo ir miškų strategijos įstatymas 
13.  Viešųjų pirkimų įstatymo pataisa dėl pirmenybės ekoproduktams pagal savivaldybių 
finansines galimybes ir vietos bendruomenės produkcijai 

14.  Vaikų maitinimo ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigose įstatymas 
15.  Žemės ūkio – maisto grandinių (gamintojas-perdirbėjas-prekyba) antikrizinio 
sureguliavimo įstatymas 
16.  Dirvožemio įstatymas (projekto papildymas preambule problemos akcentavimui bei 
sureikšminimui visuomenės akyse)5 
17.  Melioracijos įstatymo papildymo preambule įstatymas  

  

Valdymo efektyvinimui ir demokratijos stiprinimui 

18.   Nutarimas dėl Ateities komiteto 
19.  Pagrindinių valstybės kriterijų ir rodiklių įstatymas  
20.   Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas 
21.  Nutarimas dėl pareigūnų ir tarnautojų  darbo skaidrumo 
22.  Seimo statuto pakeitimo įstatymas 
23.  Mokslo ir studijų įstatymo papildymo įstatymas 
24.  Mokslų Akademijos statuto papildymas 
25.  Lietuvos politikos semestro įteisinimas Seimo statuto pakeitimu 
26.  Nutarimas dėl Nacionalinių rizikų raporto kasmečio parengimo 
27.  Viešo intereso gynimo įstatymas 
28.  Lietuvos Respublikos Teisėkūros įstatymo pakeitimo įstatymas 

BVP perskirstymui ir prabangos apmokestinimui – pajamų nelygybės mažinimui ir ekonominio 
saugumo politikos užtikrinimui 
  

29.  Progresinio GPM tarifo gaunantiems didžiules pajamas įstatymas 

30.  Nekilnojamo prabangos turto apmokestinimo įstatymas 
31.  Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas 

  
SOC. ATSKIRTIES MAŽINIMUI BEI EKONOMIKOS EFEKTYVINIMUI 

  
32.  Pelno mokesčio įstatymas 
33.  Užimtumo įstatymas 
34.   Savivaldos įstatymo pataisų, įtraukiančios seniūnaičius ir vietos bendruomenes 
užimtumo didinimui per jų skatinimą už naujų darbo vietų kūrimą, projektas 
35.  Lietuvos nacionalinės pažangos strategijos ir kitų ilgos bei vidutinės trukmės 
dokumentų  rizikų vertinimo bei ekonominės dalies sutvarkymui ir atsižvelgimui į Lietuvos 
valstybės išorės rizikas pagal Davoso „Gobal risk forum“ metodiką 

  
  
KORUPCIJOS IR ŠEŠĖLIO MAŽINIMO – LĖŠŲ PANAUDOS SKAIDRUMO BEI VISUOTINIO 
DEKLARAVIMO NUTARIMAS IR ĮSTATYMAS 
  
36.  Vyriausybės nutarimas dėl viešųjų finansų skaidrumo 
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37.  Įstatymo pataisa dėl visuotinio turto deklaravimo 
  
ŠVIETIMUI IR KULTŪRAI – SAVIUGDAI IR MOKYMUISI VISĄ GYVENIMĄ 

  
38.  Vyriausybės nutarimas dėl E-universiteto „Visa Lietuva“ sukūrimo  
39.  Vyriausybės nutarimas dėl vaišinimosi kultūros ir naujos kultūros politikos 
įgyvendinimo 
40.  Kultūros įstatymas 

  
KONSTITUCIJOS IR SEIMO STATUTO PATAISOS 

  
41.  Konstitucijos preambulės pataisa – Gerovės valstybės siekio įtvirtinimas 
42.  Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo dėl dvejų Seimo rūmų sukūrimo ir ne daugiau nei 
dviejų kadencijų iš eilės buvimo Seimo nariu 
43.  Įstatymų projektų teikimo ne mažiau 10-ties Seimo narių Seimo statuto pataisa 
  
  

TEISMŲ ĮSTATYMO PATAISA 
  
44.  Teismų įstatymo papildymas baudžiamai atsakomybei už akivaizdžiai neteisingus 
teisėjų sprendimus 
                                             LIETUVOS RESPUBLIKOS AIKŠČIŲ ĮSTATYMAS 
  
45.  Lietuvos Respublikos aikščių įstatymas 

  
REALIOS DEMOKRATIJOS UŽTIKRINIMUI 

  
46.  Lietuvos Respublikos politinių partijų ir Prezidento programų bei atsakomybės už jų 
vykdymą įstatymas

 
[1] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiamas-visas-naujos-koalicijos-sutarties-
projektas.d?id=85659643,   
 
************************************************************************************************* 
 

Kest Turbo 

  

10-31, št 11:58 (prieš 12 
dienų) 

  
 

  COVID -19 SEIMUI IR LIETUVAI 
Kęstutis K.Urba 

 

Kadangi situacija darosi vis įtemptesnė ir dramatiškesnė, tai pradžiai šiek tiek aritmetikos. 
Sakykime, kad Lietuvoje šiuo metu yra beveik 30 tūkst. užsikrėtusiųjų simptominių ir 
besimptomių.  Tai reikštų, kad iš šimto vienas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje su dviem 
šimtais darbuotojų du sergantys – pats tas. Seimui, kur dirba apie tūkstantį tai reikštų maždaug 
dešimtį potencialių užkrato nešiotojų, o vyriausybės sprendimas leisti į sporto ir kultūros 
renginius po 300 reikštų vidutiniškai ten turėti lygiai po vieną užkrato skleidėją. Tai rodo, kad 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8691265298100671608__ftnref1
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiamas-visas-naujos-koalicijos-sutarties-projektas.d?id=85659643
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiamas-visas-naujos-koalicijos-sutarties-projektas.d?id=85659643
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S.Skverneliui , kaip ir prastai su skaičiukais ir tikimybėmis, o apie A,Verygą nesinori kalbėti. 
Psichiatras  viską verčia ant „daugiau feelingo“, ant savivaldybių bei aiškina, kad sprendimus 
priima ne jis, o vyriausybė. Toks nekaltas avinėlis vilko dantis parodė, kai Prezidentas G.Nausėda 
subūrė trijų dešimčių geriausių Lietuvos ekspertų komandą –A.Veryga išsityčiojo, kad iš jų jokios 
naudos, nes sprendžia ne jie. Elementariai neadekvatus elgesys,  laužantis ne tik Hipokrato 
priesaiką, bet ir nusipelnijantis, jei ne bylos už tarnybinį aplaidumą, tai bent  jau interpeliacijos. 
Šiaip jau flegma nėra tinkamas operatyviems į situaciją reaguojantiems sprendiniams, nes tokio 
temperamento žmonės yra linkę į tolimojo taikinio – strateginius, reikalingus daugeliui metų 
sprendimus, tačiau tai ne pateisinimas. 
A.Veryga TV ekrane  keletą kartų pasamprotavo apie  eksponentinį sergančiųjų augimą, tad ant 
pirštų paaiškinsiu, ką tai reiškia. Matematiškai apytiksliai eksponentinis augimas yra maždaug 
toks, kaip 2n, o kadangi ne visi prisimena tokią funkciją 2x, tai  pakomentuosiu, kad ji atspindi 
spartesnį sergančiųjų didėjimą laike, nei rodytų parabolės šaka kylanti į viršų. Visgi, velnias ir 
čia slypi detalėse –svarbu ar ta parabolė s šaka yra lėkštesnė, ar statesnė - labiau prigludusi prie 
koordinačių y ašies. Pagaliau, aprašant formule labai svarbu per kokį laiką augimas dvigubėja, 
juk ne per vieną dieną, tačiau pastaroji statistika rodė, kad greičiau nei per savaitę, o tai reiškia, 
kad įvyko protrūkis, programuotas valdžios neveikimu užkardant vRuso sklidimą per barus ir 
klubus – stipriai serga jaunuomenė, tie kurie turi darbinių kontaktų,  o štai besisaugantys ir 
būnantys namie pensininkai - menkai. 

Visgi, susirgimų statistika yra akivaizdžiai (galimai) sumanipuliuota piktų jėgų. Štai gulintis 
lovoje Kaune krikdemas Paulius Saudargas tik  pašmaikštavo, kad prisiskambino tik iš 77 karto, 
kai TV titruose atsirado ne tik tipiška putinoidiška naujiena, kad sukčiai tame pačiame  Kaune iš 
77-metų senutės išviliojo 10 tūkst. eu, bet ir buvo pranešta, kad nuo viruso numiro lygiai ...7. 
Prisiminus, kad per rinkimų kampaniją buvo išlindę tris kartus po 5 mirtis, o tai pasiaubino 
emocijose konservatorių rinkimų numerį – penkiukę ne šiaip sau: buvo TV ekrane  prisegta prie 
I.Šimonytės balsavimo   Lukiškių aikštėje ir dar penkiukių buvo prifarširuota visa statistika,  tai 
tame prašytųsi rimtas išsamiausias tyrimas. Statistika, kuri parodė savo svyravimų intervalą net 
rinkimų dieną – ryte valdžios balinimui tik apie 400 susirgimų, o vakare jau lygiai 603 lyg tai būtų 
juoda Sąjūdžio įsikūrimo datą 0603 akcentuojanti karinė numerologija, tai belieka padaryti 
išvadą, kad teikiami skaičiai labai jau apytiksliai, o informacija sumaniai piktadariškai yra 
dozuojama.  Statistika su visais pavasariniais priešvelykiniais išsidirbinėjimais, kai Vyskupų 
spaudos konferencijai buvo pametėta lygiai 999 – šėtoniškas skaičius užsikrėtusiųjų, o po keleto 
savaičių pasiaiškinta dėl, būk tai,  nekaltų sutrikimų vestoje apskaitoje. Jei kiekvieną dieną 
Lietuvoje mirdavo vidutiniškai  po maždaug  40 žmonių, tai čia diagnostinėms manipuliacijoms 
erdvė yra didžiulė. Ką apie tai mano VSD ir KAMII dep., užsiimantis kontržvalgyba – pekla žino. 
Viskas buvo metama frontui, viskas pergalei, bet Skvernelio-Verygos  būriai nepraėjo. 
Kaip gi dabar elgtis Seimui? V.Pranckietis žada konsultuotis su Konstituciniu teismu lyg pats 
nežinotų Konstitucijos: 48 straipsnis 
Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir 
sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. 

Taigi, ta statistika iš 300 vienas. O Seime dešimt, ar tegul bent perpus ar net 2/3 mažiau bei  

rimtai sergantis V.Simulikas ir pakarščiuojantis P.Saudargas leistų V.Pranckiečio neveiklumą ir 
Seimo posėdžio nedarymą lapkričio 3d., jį perkeliant į  lapkričio 5d., kur tik tada bus svarstoma 
viso nuotolinio darbo Seime galimybė, laikyti neatitikimu konstitucijai.  Todėl, kad jei A.Veryga 
tebelemena apie eksponentinį augimą, kuris gal jau ir pasiekė, duokDie, prisotinimą, per lapkričio 
1-4 d. užsikrėtusiųjų kiekis gerokai padidins tikimybę iškristi visam Seimui – čia svarbu 
kiekviena diena. O su COVID19 nejuokaujama: net pasveikus pasekmės yra sunkios -  ne tik 
plaučiuose buvę uždegimo židiniai tampa surandėję – pakeisti jungiamuoju audiniu visam 
gyvenimui.  Prognozuojant, kad LVŽS greičiau jau klausys A.Širinskienės, tikriausiai (galimai) 
 besivadovaujančios „čiem chuže konservatorimas, tiem luče kolchoznykams“,  tai 
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konservatoriams derėtų elgtis taip – skubiai surinkti parašus dėl neeilinio Seimo posėdžio 
antradienį – lapkričio 3d. 14 val. sušaukimo, kad Jurgis bei kiti kolegos spėtų grįžti ramiai iš 
Plungės ar dar tolesnių kapinių, , ir tame posėdyje svarstyti vienintelį dalyką – Seimo statuto 
pakeitimus, įteisinančius nuotolinį e-darbą net plenariniuose posėdžiuose. Dėl vedimo tvarkos – 
pasiskambinti pirmininkaujančiam mobiliu, balsuoti – elektroniniu parašu, užsirašyti diskusijai – 
e-mailu, reikšti nuomonę – ZOOMu. Jei nori tartis frakcija – lyskite į savo Zoomą. Viskas 
elementaru ir paprasta bei įmanoma, tik ne A.Širinskienės IT išsilavinime ar politiniuose 
išskaičiavimuose (galimai) bei supratime ir apie seimūnų teises turėti suagias ir sveikas darbo 
sąlygas. 

Kodėl akcentuoju lapkričio 3d.? Todėl, kad 5d. jau bus dar aštresnė epidemiologinė situacija, 
tikimybės užsikrėsti išaugs, o man, vis tiek, gaila ir A.Gumuliausko, ir I.Degutienės ar J.Imbraso – 
negi leisime rizikuoti jų gyvybėmis. O ir lapkričio 3d. parinkimas, galimai išmuštų maskolių 
tarnybų galimai surežisuotą scenarijų: Seimas iškrenta, negali patvirtinti naujos vyriausybės,  o 
tada laikinai einantis premjero pareigas Skvernelis  tampa ilgai ilgai -  iki gegužės  ir galimybė 
likusius DrNR melejradus ištranžirinti saviausiems iš savų tampa realia. 

Todėl opozicijai optimaliausias receptas būtų toks: lapkričio 3d. laužti ledus – įtikinėti 
valstiečius, kad ir jiems, ir net Širinskienei  gali nutikti  per likusias dešimt dienų ir dar iki 
Kalėdų „chana“, bei priminti dar ir Konstitucijos 19 straipsnis 
Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. Netgi paties Karbauskio. 

jei nepavyktų įteisinti nuotolinį, tai tada neiti į paskutinius V.Pranckiečio komandos 
pirmininkaujamus posėdžius in corpore vadovaujantis Konstitucijos 48 str.. ,  patiems 
karantinuotis, o išnirti tik naujos vyriausybės tvirtinimui ir įteisinimui nuotolinio darbo, sekant 
Latvija, Liuksemburgu ir kitais protingais parlamentais, ne šiaip sau: saugant ne tik burną ir nosį, 
bet ir akių gleivines, per kurias viRusas irgi, pasak vokiečių profesūros irgi gali pakliūti. Šia 
prasme Seimo apsauga pavasarį su spec.akiniais atrodė labai gerai, todėl seimūnams derėtų 
naudoti ne tik kaukę, bet ir skydelį, o kontaktuoti tarpusavyje tik mobiliais ar e-paštu, jei nėra 
konfidencialumo poreikio. Taip pasitvarkius, jau galima imtis antipandeminų priemonių visoje 
Lietuvoje. Tų, kurias rekomenduos G.Nausėdos apdairiai suburta ekspertų komanda. Būtina 
senjorams ir kitiems išgyventi iki vakcinų patvirtinimo, maskolių piktumui, kurie jau vien 
Maskvoje pasak jų oficialių duomenų vakcinavo 20 tūkst. žmonių, nors nenustebčiau, kad iš tiesų 
– ir visus 200 tūkst., ar net 2 mln. – medikus, mokytojus, ir žinoma, valdžiažmogius. 

Man labai nepatiko tas policijos susargdinimas Raseiniuose, nelyg pagal transliuotą per „Pervyj 
baltijskij“  „Legavyj“ serijalo fabulą su lietuviais „banditais“. Ir, žinoma,  ne viena specifinė mirtis 
specifiniuose kontekstuose, o dabar aktualija ir Urbų-Motiečių  Krakių – Kotryniečių vienuolynas 
bei šio ryto LRT „Išpažinimuose“ Švento rašto citavimas apie tai, kaip plėšikai užpuolė piligrimą 
keliavusį iš Jeruzalės į Jerichą, tačiau nei kunigai nei levitai, o tik samarietis pagelbėjo 
sumuštajam. Labai jau „tinkama“ tema prieš Vėlines, kai „Pervyj baltijskij“ rodo serialą su guviu 
greitojoje dirbančiu Samarskiu. Tema  ir prieš prognozuojamą spec.tarnybų išpuolį Vilniaus 
Jeruzalėje, kur būnu ir aš pats. Bet tai jau gan specifinės – kriminalinės  temos, kaip ir tikėtinas 
atsakas į LRT užšachavimą dėl politinių diskusijų.  Karas yra karas, o jame dažnai laimi ne  

teisusis, bet ir taiklusis. Kad taip į dešimtuką atgal kremliui su jo visais viRusais dar prieš du 
metus, kai jais buvo užatakuoti kompiuteriai visame pasaulyje. 
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Žiniasklaidai 

  
                                         ATVIRAS LAIŠKAS-PRANEŠIMAS 
 
2020 m. lapkričio 9 d. 
Pranešame, kad, kaip visuomenės teisėtus interesus ir žmogaus teises 
ginančių organizacijų atstovai, esame informuoti, kad visuomenės informavimo 
priemonė, LNK, savo 2020.11.03 d. laidoje „Info diena‟ išplatino tikrovės 
neatitinkančią informaciją apie taikių akcijų dalyvius, pateikdami pranešimą su 
antrašte „COVID-19 neigėjai puola ligonines ir teisėsaugą‟. Nesiimame spręsti, ar 
Plungės policijos pareigūnai VIRŠIJO savo įgaliojimus dėl piliečio ėjusiu pro šalį, 
nesusijusio su visuomenės informavimo akcijos dalyviais. 

2020-11-03 
d. 
„Info diena“ 

Analogiškai pasisakė ir Santarų klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo 
pagalbos skyriaus vedėjas Linas Svetikas SAM Spaudos konferencijoje, 
2020.11.03 
d., įvardindamas AKTYVIUS žmones, besidominčius situacija „neigiančiais 
 
COVID“ „iškrypėliais“. Dar bjauriau apie visuomenės narius atsiliepė išrinktasis 
politikas, Operacijų centro vadovas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga, 
aktyvius visuomenės narius, nesutinkančius ir abejojančius dėl jo priimamų 
sprendimų pavadindamas – „plokščiažemiais“, „sąmokslo teorijos šalininkai“, 
„bijantys čipavimo“, „nesupranta prieš ką protestuoja“, „kenkia sau, valstybei, 
artimiesiems“, „reikia vertinti kaip pavojingą grėsmę visuomenei“, „kuriuos 
nedelsiant reikia suimti“. 

2020-11-03 
d. 
SAM 
spaudos 
konferencija 

Kaip visuomenės interesus ir žmogaus teises ginančių organizacijų atstovai, stebintys šalyje 
vykstančių judėjimų veiklą, nuolat sulaukiantys pranešimų apie žmogaus teisių pažeidimus, 
neteisėtus institucijų veiksmus, manome, kad tokie Sveikatos apsaugos ministro A.Verygos 
veiksmai, yra nukreipti pažeminti atskiras visuomenės grupes, iš anksto žinant, kad visuomenė 
nėra tolygiai susiskirsčiusi pagal bendrą raštingumą ir teisinį išprusimą. 
Tuo pačiu A.Verygai, pagal užimamas pareigas ir vykdomą veiklos priežiūrą pasitelkiant tiek 
pavaldžių, tiek nepavaldžių tiesiogiai – Plungės, Santarų ligoninės vadovybę, o taip pat pasitelkiant 
žiniasklaidos priemones, kurios nėra deklaravusios, ar minėti aukščiau reportažai nėra apmokėti iš 
2 
SAM ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto, visuomenė ir Lietuvos policija buvo neteisingai 
informuota apie akcijos dalyvių tikslus. Manome, kad atskiras visuomenės grupes žeminantis 
Sveikatos apsaugos ministro A.Verygos elgesys – sąmoningas ir tikslinas – buvo siekiama sukurti 
nesamą sensaciją, naudingą politiniais ir asmeniniais interesais. 
Paskui tokią Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotą melagieną nusekė ir Nacionalinis 
transliuotojas LRT, 2020.11.08 d. paskleisdama tikrovės neatitinkančią ir Konstitucijos 
principams prieštaraujančią informaciją, „Verygos žodžiai medikų neįtikina: įspėja apie 
gręsiančią sveikatos apsaugos sistemos griūtį“. 
Vertindami surinktą informaciją apie įvykusius visuomeninius piketus ir akcijas atsakingai 
galime pareikšti, kad, kaip ir Raseiniuose, Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje ir Šiauliuose renginiai 
yra susieti su: 

1. KONSTITUCINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ GYNIMU, TAME TARPE: 

 
7 straipsnis. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. 
9 straipsnis. Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. 
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18 straipsnis. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 
19 straipsnis. Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. 
20 straipsnis. Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba 
laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal 
tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. 
21 straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama 
žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias 
bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar 
medicinos bandymai. 
25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 
33 straipsnis. Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, 
apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką. 
36 straipsnis. Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. 

2. Siekiu informuoti visuomenę apie Valstybinio lygmens operacijų centro vadovo A.Verygos 

sprendimus dėl įstaigų vadovybės galimo reikalavimo naudoti greituosius testus, nustatant 
galimą užsikėtimą iš kraujo lašo, iš piršto, vietoj nosies gleivinę traumuojančių („pagaliukų) – 
t.y. netraumuojant atskirų profesijų asmenų fizinės ir psichologinės būklės, tame tarpe 
GYDYTOJŲ ir POLICIJOS, kariškių, mokytojų, gaisrininkų ir kitų. 

 
3. Siekiu padrąsinti atskirų profesijų žmones, iš kurių darbdaviai reikalauja nuolatinio 

testavimosi medicininėm higieninėm sąlygom neatitinkančiom mobiliosiose lauko 
laboratorijose, kurioms nėra išduoti higienos pasai, o jų veikimo teritorija nėra įtraukta į 
medicinos paslaugų teikimo licencijuojamų paslaugų sąrašus. 
 

4. Priminti, kad: 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato tik privalomo 
darbuotojų sveikatos tikrinimo jiems įsidarbinant ir vėliau periodiškai pagal įmonėse 
patvirtintus darbuotojų sveikatos patikrinimo grafikus, reikalavimus. Kitos pareigos ar 
prievolės tikrintis sveikatą nėra nustatytos. Taip pat būtina pabrėžti, kad pagal Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 3 1 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir 
trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia 
grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. 
Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti 
nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. 
Dėja, įstatymai negina Lietuvos Respublikos piliečių: darbuotojui nesutikus dirbti 
nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu 
būdu, darbdavys gali nušalinti darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas 
darbo užmokesčio. 
Be kita ko pažymime, kad Sveikatos apsaugos ministerija nėra pateikusi visuomenei 
paaiškinimų: 
 
1. Kuo vadovaujantis atidaryti mobilieji patikrinimo punktai? Ar jie atitinka higienos 
reikalavimus? Ar yra išduotos licencijos ten esamomis mobiliom laboratorijom, palapinei, grindų-
kelio dangai ir pan.? Kas šiuos reikalavimus tikrina? Kaip dažnai? 
 
2. Kokiu teisiniu pagrindu privačios įmonės stato mobiliuosius patikros punktus savo 
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teritorijose? Kas išduoda tokius leidimus? Kas užtikrina tokių mobiliųjų punktų higienos priežiūrą? 
Kaip dažnai? Iš kur įsigyjami testai tokiose įmonėse? Kas garantuoja sveikatos priežiūros 
sertifikavimą privačios teritorijos mobiliuosiuose punktuose? 
 
3. Kokių profesijų specialistai atlieka testavimus mobiliuosiuose punktuose? Ar jie turi 
medicinines licencijas? Kodėl nėra nurodytos tikrintojų pavardės? 
 
4. Koks atliekamų testų patikimumas? Ir kt. 
 
 
5.   Atsižvelgiant į „Pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų 
programą“ – matoma, kad kas met sezoniniu gripu suserga iki 50.000, o ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų ligomis – iki 700.000 Lietuvos gyventojų. 
Atkreipiame dėmesį, kad dar iš mokyklos vadovėlių žinoma, kad 
vakcina nėra stebuklingai gydanti tabletė, o viruso dalis, asmens sutikimu 
įvedama į kūną, kad susikurtų antikūniai, t.y. organizmo atsparumas. 
 

 

5.    Todėl taip pat trūksta paaiškinimo – kodėl visuomenė dabar turi izoliuotis, kad vėliau, 

už biudžeto lėšas įgytą viruso dalį savo noru įsivestų į organizmą. 

Esant tokiai situacijai, kai susiklosto aukščiau minėtos informacijos trūkumas ir visuomenės narių 

pranešimams apie Raseiniuose, Plungėje, Palangoje, Druskininkuose ir kituose miestuose nuolatinį, 

kas savaitinį darbdavių reikalavimą darbuotojams testuotis, nepateikiant alternatyvos, testuotis 

saugiais ir neskausmingais testais, ar tokius testus asmenims ir įmonėms apmokėti, kaip numato 

Civilinės saugos įstatymo 31 str. 3 d., organizuojamų organizatorių akcijų metu savanoriškai 

dalinamasi profesine patirtimi skatindant žmones domėtis jų teisėmis ir pareigomis. 

 

Dokumentą pasirašo: 

#neabejingi #susitelkimas #patriotai ir AKTYVŪS SUSITELKĘ LIETUVOS PILIEČIAI 

[ne-plokščiažemiai, kaip nu-si-šnekėjo SAM ministras, Operacijų centro vadovas] 

[ne-iškrypėliai iš Palangos pliažo, kaip teigia Santarų klinikų medikas Linas Svetikas] 

 

Dokumentą paruošė Lietuvos visuomenės taryba: 
Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys Tauras Jakelaitis, tel.: 8 616 81030, el.p.: 

valdyba@lietuvosvisuomenestaryba.lt 

Lietuvos visuomenės tarybos Saugos ir sveikatos grupės vadovė dr. Nendrė Černiauskienė 

*************************************************************************************************** 

PRANEŠIMAS SPAUDAI        
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2020 m. lapkričio 09 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio 

Seimo nario, Ekspertai.eu atstovo Audriaus Nako spaudos konferencijos Seime „Prokuratūra 

susipainiojo paaiškinimuose dėl nusikalstamai surinktos informacijos apie signataro 

Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, giminaičius, pažįstamus“ pranešimas spaudai 

2020-10-02 d. signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos 2020-10-23 d. signataro 

Zigmo Vaišvilos, jo dukros Vaivos Simanavičienės ir advokato dr. Ryšardo Burdos spaudos 

konferencijose buvo pateikti įrodymai apie nusikalstamai surinktą informaciją apie signataro 

Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, artimiausius giminaičius, draugus, pažįstamus, net ir jų 

asmeninio gyvenimo nuotraukos.  Surinktos net apnuogintų kūnų fotonuotraukos, pavadinant 

tai „baudžiamosios bylos Nr.01-2-00059-17 įrodymais Nr.1261“ dėl UAB „FF Lizingas“ 

buhalterinės apskaitos tvarkymo. 

Dėl šio įžūlaus teisėsaugos institucijų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir savavaldžiavimo 

signataras Zigmas Vaišvila š.m. spalio 2 d. kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl 

ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šiai „baudžiamajai bylai“ vadovavusios Vilniaus apygardos 

prokuratūros 2-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Rasos Bekišienės ir „tyrimą“ 

vykdžiusios ekonominės policijos vyriausiosios tyrėjos Janinos Grinevič baudžiamosios 

atsakomybės. Š.m. spalio 23 d. signataras Zigmas Vaišvila, Vaiva Simanavičienė ir Regina 

Vaišvilienė dėl šių aplinkybių kreipėsi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydami 

užkardinti šį prokuratūros savavldžiavimą jų šeimos atžvilgiu. 

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Antanas Rauličkis š.m. 

spalio 19 d. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtai surinktų „Įrodymų Nr.1261“, 

paaiškinęs, kad ši baudžiamoji byla su visais įrodymais yra teisme ir kad teismas išsiaiškins. 

Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Striaukas š.m. spalio 29 d. teismo 

nutartimi paaiškino, kad „Įrodymų Nr.1261“ byloje nėra.  

Kur dingo neteisėtai surinkti įrodymai, ponai ir ponios prokurorai? Z. Vaišvila, R. Vaišvilienė ir V. 

Simanavičienė kreipėsi į Generalinį prokurorą E. Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl 

„Įrodymų Nr.1261“ dingimo iš šios baudžiamosios bylos. Į Generalinį prokurorą kreiptais ir dėl 

dar vieno ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes aukštesn. prokuroras A. Rauličkis 2020-10-19 

nutarime prisipažino, kad jam žinomas kitas Z. Vaišvilos vyriaus. tyrėjai Janinai Grinevič 

pateiktos el. laikmenos turinys. Tai reiškia, kad be Z. Vaišvilos sutikimo iš jo pateiktos laikmenos 

buvo nukopijuota jo asmeninė. Tačiau J. Grinevič 2020-08-03 raštu Z. Vaišvilai patvritino, kad 

informacija iš Z. Vaišvilos jai pateiktos el. llaikmenos nebuvo kopijuojama, tik į šią Z. Vaišvilos 

laikmeną nukopijuota ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00059-17 surinkti įrodymai. 

Prokuratūra visiškai susipainiojo. Matyt, vienintelė jų viltis, kad Zigmą Vaišvilą išgasdins teisėjas 

Mindaugas Striaukas, 2020-10-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nusprendęs, kad 

nežiūrint į įrodymus, patvirtinančius, kam iš tikrųjų naudotas šis ikiteismins tyrimas prieš Z.  

Vaišvilą, š.m. lapkričio 13 d. reikia pradėti nagrinėti baudžiamąją bylą prie Zigmą Vaišvilą. 

*************************************************************************************************** 

 

SEIMO RITUALŲ ABSURDAS 
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Kest Turbo 
 

15:13 (prieš 3 
valandas) 

  
 

Kęstutis K.Urba 

               Jei vieną pirmą kartą prisiekia Lietuvai karininkas, tai jam nereikia tos priesaikos kartoti, 
kaip perrinktiems į Seimą ar vėl po pertraukos tapusiems Seimo nariais. Priesaika yra iškilmingas, 
itin orus veiksmas - pasižadėjimas, skelbiamas Tautai ir Valstybei, kuris su aprašu įgyja ir juridinę 
galią. 

                             Ką gi reškia pakartotinas prisiekinėjimas, kai reikia ne tik taupyti laiką bei saugotis 
viRusų ir kuo mažiau būti artimoje aplinkoje su kitais – šiandien paskelbta apie naujus net 2066 
atvejus. Pakartotinis saikdinimas reiškia ir nepasitikėjimą anksčiau prisiekusiuoju, ir 
prisiekinėjimą susirinkusiems į salę kolegoms bei Konstitucinio Teismo pirmininkui  - teisminei 
biurokratijai, kad ir kiek gerbčiau malonų bendravime p Žalimą.  Kaip  karininkas išėjęs į atsargą, 
taip ir seimūnas tampa juo visam gyvenimui su konkrečių pareigų Seime atlikinėjimu arba tolesniu 
tarnavimu žmonėms ir valstybei. Tik tokia narystės Seime samprata yra ori, todėl tas netikęs 
absurdiškas ritualas yra koreguotinas, nes kuria prieštaravimą Konstitucijos straipsniui, kuris 
neleidžia žeminti nei rinkėjo, nei Seimo nario orumo. Pamanykite tik, olimpinis čempionas ar kiti 
qarbūs piliečiai vėl tąsomi prisiekinėti, nors tai yra atlikę neterminuotai anksčiau. 

Žinoma galima ieškoti Konstitucijos išaiškinimų, kad joje nenurodyta joks pakartotinas 
prisiekinėjimas ar piktintis Seimo statutą kūrusiais veikėjais, kurie sukurpė žeminančią Seimo 
narius senbuvius procedūrą: 2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai 
Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Turėtų būti – Naujai išrinktas..., o 
anksčiau ėjęs šias pareigas, kai atvyksta į pirmąjį posėdį.  Smulkmena, bet charakteringa, o 
Konstitucijos 59 straipsnį: Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai 
Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai. 

derėtų traktuoti, taip, kad Konstitucija nereikalauja pakartotinės priesaikos, kaip pasikaltusio 
vaikiuko, kuris nuolat turi pasižadėti tėveliui (Žalimui), kad daugiau blogai nesielgs. 

                      Kad sulaužęs Hipokrato priesaiką A.Vinkus, nuikreipęs PSDF lėšas su bendrais 
V.Šapokos biudžeto „skylėms“, o ne onkologiniams ligoniams ne visada tarnauja žmonių gerovei, 
kaip yra numatyta seimūno priesaikoje -atskira tema, tačiau ji tik rodo ‚einamosios‘ politinės valios 
pirmumą prieš teisinį reglamentavimą. 

G.Nausėda šiandien savo kalboje naujam Seimui pabrėžė, kad įstatymai turi būti 
priiminėjami ir greitai, ir iškilimingai, tačiau kaip tai dera su V.Čmilytės žodžiais – lėtinti įstatymų 
priiminėjimą? Išminties ieškoti reikėtų šiaip jau  Akademinėje bendruomenėje, tačiau kur tam 
reikalingi teisės aktai? Būsima proginė būsimos seimo „pirmsėdės“ V.Čmilytės kalba stengsis kuo 
mažiau konkrečiai įsipareigoti demokratijai ją verčiant beveik farsu – tiesiog bus vėl bandoma 
pritapti prie esamos pilnos ir ritualinių absurdų sistemos aptarnavimo, o tai nieko itin  geresnio 
Lietuvai ir pasauliui nežada. Nes sistemą reikią iš esmės reformuoti. 

 

OLEG TAREJEV                                                                                     
11-08, sk 17:33 (prieš 17 valandų)   
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        DĖMESIO - SVARBU! VALSTYBĖS IŠDAVYSTE! 

Rengiamas kaltinimas — VALSTYBĖS IŠDAVYSTE! Šalis yra išoriškai kontroliuojama PSO. PSO nėra tarpvyriausybinė 
struktūra! PSO yra privati įmonė, naudojanti privačių fondų ir asmenų pinigus, todėl jai įtaką daro šie asmenys. 
Organizacija, atliekanti PSO koordinatoriaus vaidmenį šalyje (Rusijoje - Rospotrebnadzor), vykdo užsienio agento 
funkcijas, dėl to šalyje padidėjo mirtingumas(19:19 - 20: 25 
min.) https://www.youtube.com/watch?v=7jA5mdrI32w&feature=share&fbclid=IwAR2dttbUHsGrnRcRqq6Nhy8dk3a
8HcKlqOwToY8JvoDB1Z6fesB-LGLbVgE 
PSO - tapo privačia įmone, finansuojama B.Gatso. PSO buvo sukurta kaip JT padalinys, kurio chartijoje teigiama, kad ji ji 
negali gauti privataus finansavimo (16:16 - 17:00 
min.) Https://www.youtube.com/watch?v=DUwgOmQdEE4&feature=youtu.be&fbclid = 
IwAR13z3528Pjb87cIgGJLt3MPPjXaNq5F9szd6gJOajzx6482Gc8Xrgmed4s 

********************************************************************************************************************** 
Lietuvos Respublikos Vilniaus Apygardos prokuratūrai                   Kęstučio Urbos, Kęstučio s.,  

PAREIŠKIMAS J.Lauciui asmeniškai                                                        g.1955 02 22, Marijampolėje                                    

20201106                                                                                           gyv. Vilniuje, Jeruzalės 27-218 

                                                                                                               mob. 861719890                                           

************************************************************************************************************ 
 

 
 

  ?     „DĖL GALIMO TERORO VILNIUJE RENGIMO“  

                                                     Prieš keletą dienų mačiau TV žinių titruose, kad Vilniuje 

vyriškiui amputuotas pirštas, o vakar, kai balsų skaičiavimo USA įkarštis pasiekė piką, TV3 

parodė filmą apie perėjusį į musulmonų tikėjimą, buvusį kariškį, islamo teroristą Jusufą, 

kuris parengė penkias bombas ir kankinamas Pentagono su CIA ir FBI įsikišimu, net pirštų 

amputavimu,  pasakė ne viską. 

 Atsižvelgiant į CŽV kalėjimų prie Vilniaus problemą ir įvaizdį, tikėtinas teroro aktų 

(„nešvarios bombos“?), surežisuotų GRU-FSB-SVR-kgb ir nukreiptų islamo ekstremistų rengimas –

pradinis įvaidžio rengimo etapas. 

 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą ir, itin, nuodugniai ištirti informaciją apie piršto Vilniuje vyriškiui 

apmputavimą. Kęstutis K.Urba 

************************************************************************************************************ 

NACIONALINIS MANIPULIUOTOJAS – LRT 
2020-11-08  Diskusijos, Piliečiai ir valstybė 
FacebookEmail 
Gmail  

https://www.youtube.com/watch?v=7jA5mdrI32w&feature=share&fbclid=IwAR2dttbUHsGrnRcRqq6Nhy8dk3a8HcKlqOwToY8JvoDB1Z6fesB-LGLbVgE
https://www.youtube.com/watch?v=7jA5mdrI32w&feature=share&fbclid=IwAR2dttbUHsGrnRcRqq6Nhy8dk3a8HcKlqOwToY8JvoDB1Z6fesB-LGLbVgE
https://www.youtube.com/watch?v=DUwgOmQdEE4&feature=youtu.be&fbclid
https://www.pozicija.org/nacionalinis-manipuliuotojas-lrt/
https://www.pozicija.org/category/diskusijos/
https://www.pozicija.org/category/pilieciai-ir-valstybe/
https://www.pozicija.org/#facebook
https://www.pozicija.org/#facebook
https://www.pozicija.org/#google_gmail
https://www.addtoany.com/share
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DANUTĖ ŠEPETYTĖ 

Istoriją Vėlinių laike norėjosi pradėti paveikslu, kuriame matytume režisierę Laimą LINGYTĘ su 

kolegomis – pirmuoju televizijos režisieriumi Anupru Lauciūnu ir buvusiu vyr. operatoriumi 

Vygintu Grigoniu – keliaujančius į Lietuvos pakraštį prie pat Latvijos sienos, kur teka upė 

Nemunėlis, kur prieš penkerius metus medžio paunksmėje amžinojo poilsio atgulė jos mokytoja 

garsi TV režisierė Galina Dauguvietytė. Vargu ar prierašas šiam vaizdui reikalingas: pati Laima 

stebisi TV senosios televizijos kūrėjų kartos draugyste ir ištikimybe, nematuojama jokiais pasaulio 

pinigais. 

 

Režisierė Laima Lingytė. Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

– Jau visi metai, kai jums nebereikia skubėti į Lietuvos televiziją (LRT), tapote „laisva 

menininke“. Gal iš šalies geriau matyti, ko siekia šiandieninis transliuotojas, akivaizdžiai 

besiorientuojantis į neišsilavinusį žiūrovą? 

– Sunku paaiškinti, nes ir pati nežinau, kur mes ritamės. Apie Nacionalinio transliuotojo misiją aš 

jau nekalbu, bet kartais akibrokštai ir neprofesionalumas tiesiog stulbina. Štai atvažiuoja 

Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas į Lietuvos prezidentūrą. TV3 rodo tiesiogiai, LNK rodo 

tiesiogiai, „Lietuvos ryto“ televizija išvis rodo beveik viską, ir aš galvoju, savaime aišku, kad 

„mūsiškiai“ (aš juos vis dar vadinu „mūsiškiais“) tikrai atsilikti neturėtų. Tikiuosi dar daugiau, 

tikiuosi, kad bus pasitelkti ir politiką, bei konkrečiai Prancūzijos realijas, išmanantys 

komentatoriai, bet įjungiu mūsų LRT kanalą ir netikiu savo akimis: visuomeninė televizija, kuriai 

tiesiog privalu kuo išsamiausiai nušviesti valstybinės reikšmės įvykius, rodo laidą „Klauskite 

daktaro“. Ir televizijos generalinė direktorė dėl to nesulaukia jokio priekaišto. Žiūrime toliau. 

https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2020/11/Lingyte-L..jpg
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Prezidentų Gitano Nausėdos ir E.Makrono spaudos konferencija: pasigirsta „blinkt“, kažkoks 

garsinis brokas, probėgšmiais šmėsteli vinjetė ir išsyk įjungiamas su pirmu žodžiu lūpose Lietuvos 

prezidentas. O kur įvadiniai kadrai, kuriuose matytum, kaip pasirodo prezidentai, kaip jie eina į 

tribūną, juk tokios procedūros yra kaip spektaklis. Žiūrėkime ir didžiuokimės, kaip kalba mūsų 

prezidentas, klausykime, kokius žodžius mums siunčia svečias. Deja, ir tai sunkiai įveikiama 

užduotis – vertimo iš prancūzų į lietuvių kalbą garsas buvo nesubalansuotas, skambėjo 

varginančiai – tai garsiau, tai tyliau. Apie kadro estetiką, kurios pati visados siekiau, bei techninį 

broką šiuokart nekalbėsiu. Jo yra tiek, kad žiūrovas priprato ir tiesiog nebekreipia dėmesio, nes jau 

seniai peržengta profesionalumo riba. 

– Galbūt visame kame per kraštus besiveržiantis mėgėjiškumas, kaip ir rinkimų rezultatai, 

tėra visuomenės atspindys? 

– Kažkada svajojau sukurti filmą „Jų buvo šešiolika“, taip, taip, – generalinių direktorių. Dabar 

nesuskaičiuoju, gal jų buvo ir daugiau, dirbusių mėnesį ar metus… Vieni labai patiko, kitų beveik 

neprisimenu. Blogiausia, kai generalinio direktoriaus postą užima žmogus, kuris net nežino, kas yra 

kultūra. Kultūra, kaip sakė prancūzų tarpukario premjeras, yra tai, kas lieka, kai jau nieko 

nebelieka. Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, kuri šiandien vadovauja televizijai, manau, tikrai 

nežino, kas yra kultūra; tai supratau pabendravusi su ja. Kaip tikrajai kultūrai bei televizijos 

specifikai svetimas žmogus galėjo laimėti konkursą, negaliu suprasti. 

– GALBŪT ATSAKYMAS SLYPI ČIA PAT – KIŠENINĖ LRT TARYBA? 

 

– Kas šiandien sėdi toje taryboje? Ten tėra vienintelė televizijos profesionalė (nekalbu apie kai 

kuriuos visuomeninių organizacijų šviesuolius). Kad būtų aiškiau, įsivaizduokite televizijos 

režisierių su balso teise kokioje nors medikų ar fizikų komisijoje. Ką jis gali pasakyti, patarti, 

pasiūlyti? Panašiai turbūt ir LRT taryboje – jos nariai tik linkčioja ir pritardami kelia ranką. Tik 

pažiūrėjus į kai kuriuos iš jų, manančius, kad tarybos nariui gana vien žinoti įstatymus, gali apimti 

neviltis. Ne veltui naujosios vadovės siūlymu Taryba panaikino „Kultūros“ kanalo pavadinimą, gal 

iš anksto nuspėdama, kad jis vis mažiau kultūrai atstovaus. Ar gali kultūra būti „plius“, jeigu ja 

viskas prasideda. 

– Lietuvos televizijoje prabėgo per 40 jūsų gyvenimo metų. Kaip nutiko, kad iš jos buvo 

išstumti brandesnio amžiaus žmonės ir įsivyravo jaunumės kultas? 

– Nors vyresnio amžiaus žmonių televizijos ekranuose beveik nematyti, tačiau aš neakcentuočiau, 

kad mes buvome išstumti. Tada turėtume suprasti esą nepakeičiami? Tai būtų netiesa. Visuomenė 

labai pasikeitė ir sunku pasakyti, ar mes geriau dirbome. Tiesa, su šiuolaikine technika dirbti 

nepalyginamai lengviau. Natūralu, kad senimą keičia jaunimas. Kita vertus, net išėjęs iš televizijos 

gali kurti toliau. Aš turiu kamerą, puikų garso mikrofoną. Sumaniau nufilmuoti Raigardo slėnį, jūrą 
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ar žydintį pavasarį ir nufilmavau. Juk ir neturėdamas etato gali dirbti. Žinau nemažai tokių, kurie 

teikia paraiškas,o jas autoritetinga komisija atmeta vieną po kitos. Man nepriimtina, kada keli 

„ekspertai“ sprendžia, ar galiu dirbti ar negaliu. Patikėkit, didžiausia būdavo laimė, kai po filmo 

premjeros skambindavo ir dėkodavo žiūrovai. Tas jausmas nenusakomas. 

– Sakote, nieko tokio, kad televizijos eterį okupavo jaunimas. Bet juk šitaip jis praranda 

savo mokytojus! 

– Šiandien autoritetai nebėra paklausūs. Profesijos mane mokė šviesaus atminimo profesionalai 

Galina Dauguvietytė, Julija Adamkevičienė, Henrikas Kunavičius. Žavėjausi redaktorės Birutės 

Bražinskaitės, režisierės Virgilijos Makačinienės talentu. Mes žiūrėjom į juos ir žinojom, ką iš jų 

gaunam. Su Nijole Baužyte apie J.Adamkevičienę net filmą sukūrėme („Julija“). Ji buvo viena iš 

mūsų televizijos kūrėjų, o dabar (likimo ironija) jos anūkas, kurį ji dar vaikiuką, atsimenu, 

atsivesdavo į televiziją, yra vienas iš jos griovėjų, aktyviai besidarbuojantis Garbačiauskaitės 

komandoje. Matot, kaip gyvenime nutinka: močiutė kūrė – anūkas griauna. 

Apskritai, anuomet Muzikos redakcija buvo labai stipri. Kitas dalykas, buvo juntama tuometinio 

Radijo ir televizijos komiteto pirmininko Jono Januičio ranka: neidealizuoju jo, bet buvo geležinė 

tvarka ir nereikėjo niekam aiškintis – talentingas ar netalentingas esi, nereikėjo pataikauti ar pinti 

intrigų, ką iki šiol daro kai kurių grandžių vadovės, dėl palankių sprendimų jų atžvilgiu. Žinoma, 

kaip visais laikais, vadovai turi savo favoritus, jiems gali patikti, gali nepatikti tavo kūryba. Įtariu, 

kad savo kūryba naujai vadovei nepalikau komercinio įspūdžio, nes paskutinė dokumentinė juosta 

„Gyvenimo simfonijos sūkuryje“ apie žymų dirigentą Juozą Domarką, kurios peržiūroje dalyvavo ir 

pati „naujai iškepta“ generalinė direktorė, galėjusi stebėti žiūrovų reakcijas, buvo parodyta gal 

kartą ar du ir tiktai einant į naktį, nors žiūrovui reikia nuolatos priminti Lietuvos kultūros istoriją. 

Paskui į peržiūras ji nebevaikščiojo, o dar vėliau šią seną tradiciją uždraudė. Aš buvau viena iš tų 

kovotojų, besilaikiusių mokytojų įdiegtų tradicijų. Kova dėl kokybės per ilgus metus kainavo man 

sveikatos ir nervų, nes ir tarp vyresnių kolegų esti manančių ir net demonstruojančių, jog galima 

susukti siužetą ar filmą, kaip išeina, nes vis tiek žiūrovas „suvalgys“. Mes žinome, kad vidutinybės 

moka prie valdžios prieiti, moka labai gražiai tvarkyti savo reikalus. Deja, šiuolaikinis jaunimas, į 

kurį dedama daug vilčių, yra „išprusintas“ ir šiuo atžvilgiu. Skirtumas, kurį esu pastebėjusi: 

anuomet profesijos Mokytojai mokė, kaip kurti, kai kurie šiandienos mokytojai moko, kaip 

„gyventi“. 

 

– KITAIP TARIANT, SIEKTI NŪDIENOS „IDEALŲ“ – VALDŽIOS IR PINIGŲ? 

– Pagal LRT programą sunku būtų nusakyti mūsų televizijos misiją. Informuoti, šviesti, smaginti, 

juokinti, propaguoti, dumti akis? Pagal tai, ką matome, atsakymas peršasi vienas – manipuliuoti. Aš 

manau, kad lietuviai ypač talentinga tauta. Ir choreografijoje, ir dailėje, ir literatūroje, ir sporte… 
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Mes esam labai talentinga tauta, tik ne visada mokame tai parodyti, iškelti ir, dažniausiai, užuot 

pasakę vieną kitą gerą žodį, vienas kitą kritikuojame, nuvertinam ir nevertinam… Solidarumas, 

draugiškas palaikymas ir sveika konkurencija – labai retas reiškinys kultūros srityje. Galvodama 

apie tai priėjau prie išvados, kad mes gražiai draugaujame, pasidžiaugiame ir pagiriame vienas kito 

darbą tik iki tol, kol tarp mūsų neįsigali visagalis pinigas. Šiandien pinigai užgožia viską, įsigali vis 

aršesnė konkurencija, televizijos laidų vertė vis labiau priklausoma nuo reitingų. Ir visuomenė, 

deja, tampa vis abejingesnė. 

 

************************************************************************************ 

 

KAIP MONIKAI TAI PAVYKO? 
  

Tai tyrimas apie tai, kaip Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tapo LRT direktore. Minėta 

istorija atskleidžia galbūt didžiausią korupcijos skandalą šiandieninėje Lietuvoje. 

https://www.ekspertai.eu/kaip-monikai-tai-pavyko103129/ 

Darbą pradeda nauja LRT generalinė direktorė M. 

Garbačiauskaitė-Budrienė 
LRT RADIJAS, LRT.lt 2018.04.04 13:21 
 

LRT VADOVO RINKIMŲ ANTRAME RINKIMŲ TURE DALYVAVO 

TRYS KANDIDATAI 

 2018-03-20 16:52 
 Saulius Jakučionis, BNS 

13 

Antradienį rengiamuose Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo rinkimuose vyksta 

antrasis turas, į jį pateko trys iš 11 atrankoje dalyvavusių kandidatų, pranešė LRT tarybos 

referentė. 

Konkurse dalyvavo viešosios įstaigos „Kultino“ direktorė Jūratė Černiauskienė, politikos 

apžvalgininkas, istorikas konservatorius Bernardas Gailius, buvusi naujienų portalo delfi.lt 

vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, televizijos prodiuseris Kristupas 

Krivickas, buvęs BNS vadovas Artūras Račas, teisininkas Liudvikas Ragauskis. 

Atrankoje į LRT generalinio direktoriaus pareigas taip pat dalyvavo visuomeninio transliuotojo 

darbuotojas Justas Senapėdis, dvi kadencijas jam vadovaujantis Audrius Siaurusevičius, dar vienas 

https://www.ekspertai.eu/kaip-monikai-tai-pavyko103129/
https://m.kauno.diena.lt/autoriai/saulius-jakucionis
https://m.kauno.diena.lt/autoriai/bns-2
https://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lrt-taryba-renka-generalini-direktoriu-855834#komentarai
https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2019/07/respublika-e1586848353404.jpg
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LRT darbuotojas Aldaras Stonys, Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius ir signataras 

Zigmas Vaišvila. 

Televizijos laidų vedėjas, buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas kandidatūrą atsiėmė. 

Antrasis balsavimas LRT taryboje vyko nė vienam iš pretendentų nesurinkus daugiau kaip pusės 

visų LRT tarybos narių balsų. 

12 narių turinčios LRT tarybos posėdžiai antradienį vyko uždarai. 

Tarybai prisistatė vienuolika kandidatų 
Vienuolika kandidatų tarybai prisistatė ir į jos narių klausimus atsakinėjo nuo ryto, kiekvienam jų 

buvo skirtas pusvalandis. 

Paskutinis LRT tarybai turėjęs prisistatyti kandidatas, televizijos laidų vedėjas ir buvęs Seimo 

pirmininkas A. Valinskas į posėdį neatvyko, todėl jis laikomas kaip nedalyvavęs atrankoje, BNS sakė 

LRT atstovė spaudai Virginija Bunevičiūtė. 

Vadovauti visuomeniniam transliuotojui siekia viešosios įstaigos „Kultino“ direktorė Jūratė 

Černiauskienė, politikos apžvalgininkas, istorikas konservatorius Bernardas Gailius, buvusi 

naujienų portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, televizijos 

prodiuseris Kristupas Krivickas, buvęs BNS vadovas Artūras Račas, teisininkas Liudvikas 

Ragauskis. 

Prezidentė ragina rinkti atviru balsavimu 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ragina Lietuvos radijo ir televizijos tarybą LRT direktorių rinkti 

atviru balsavimu. 

Jos patarėjo Mindaugo Lingės teigimu, atviras balsavimas leistų užkirsti kelią intrigoms ir 

manipuliacijoms. 

„Prezidentė mano, kad atviras balsavimas padėtų užtikrinti skaidrumą, padėtų išvengti intrigų ir 

galimų manipuliacijų“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Lingė. 

Jis pabrėžė, kad įstatymas numato, jog LRT veikla yra vieša ir nėra jokios prievolės direktorių rinkti 

slaptai. 

LRT direktorių numatoma rinkti antradienį popiet. LRT tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis BNS 

sakė, kad išklausiusi visų kandidatų taryba balsuos slaptai. 

Anot Ž. Pečiulio, dabar keisti numatytos balsavimo tvarkos jau negalima. 

„Mes nekeičiame pozicijos dėl slapto balsavimo, nes mūsų tvarkoje yra parašyta, kad tvarkos keisti 

ją paskelbus arba prasidėjus konkursui negalima. Mes negalime pažeisti pačių priimtų nuostatų, tai 
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tikrai balsavimas bus uždaras“, – po BNS antradienio rytą sakė Ž. Pečiulis, komentuodamas 

prezidentės poziciją. 

„Jeigu būtų skelbiamas naujas konkursas arba po penkerių metų mes tuos dalykus tikrai turėtume 

svarstyti, bet šiandien mes tiesiog būtume apskųsti turbūt visų nelaimėjusių konkurso teismui, 

kadangi pažeistume tvarką, kurią nustatėme prieš beveik du mėnesius“, – teigė jis. 

Dalyvauti LRT vadovo rinkimuose paraiškas pateikė 12 kandidatų. 

Gairės: LRT, generalinis direktorius, konkursas 

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pati palieka „Delfi“ vyriausios redaktorės postą 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-

garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied 

„Delfi“ vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė nutarė palikti savo pareigas, skelbia 

delfi.lt. Portalas nepranešė, nuo kada M.Garbačiauskaitė-Budrienė nebevadovaus redakcijai. Ji 

nutarė atsisakyti vyriausiosios redaktorės pareigų ir susitelkti ties žurnalistine ir kūrybine veikla. 

„Aš pati noriu pokyčių ir tam tikra prasme – kūrybinių atostogų, nes taip ilgai dirbant vienoje 

vietoje siurprizų ir atradimų tolydžio mažėja, situacijos kartojasi, o augti norisi. Be to, šitos 

pareigos reikalauja daugiau pastangų ir energijos, nei atrodo iš šono. Noriu susikaupti ties tuo, kas 

man tikrai miela – ne prie administracinio ar reprezentacinio darbo, o žurnalistinio, kuriam stigo 

laiko“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė M.Garbačiauskaitė-Budrienė. Vadovavimą portalo 

redakcijai perims vyr. redaktorės pavaduotoja ir verslo naujienų redaktorė Rasa Lukaitytė-

Vnarauskienė. Bendrovės vadovas Vytautas Benokraitis teigia, kad po šių pasikeitimų portalo 

kryptis nesikeis, o M.Garbačiauskaitė-Budrienė ateityje bendradarbiaus su delfi. 12 TEMOS: 3 

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė Žiniasklaida Delfi.lt Aa NAUJIENOS Slovėnų žurnalistai kaltina 

valdžią naudojant viruso krizę kaip pretekstą užsipulti spaudą Tęsiantis konfliktui Kalnų 

Karabache apšaudyti televizijos „Euronews“ žurnalistai Marijus Gailius: Ir niekam kairės 

nebereikės? 32 180 Jei taps premjere, I.Šimonytė žada būti atvira žiniasklaidai 1 Cenzūra: 

Vatikanas nuslėpė popiežiaus raginimą įteisinti tos pačios lyties asmenų civilinę partnerystę 15 

234 Kas labiausiai matomi žiniasklaidoje? Išaugęs prekybos tinklų matomumas ir R.Masiulio 

fenomenas 159 LRT biudžetas kitąmet turėtų didėti beveik 7,5 mln. eurų 1 A.Lukašenka reikalauja 

sugriežtinti žiniasklaidos priemonių darbuotojų kontrolę 1 Prancūzijos teismas nurodė „Google“ 

tęsti derybas dėl atlygio naujienų turinio kūrėjams Minsko teismas sustabdė bylą dėl žiniasklaidos 

priemonės statuso atėmimo iš portalo tut.by ORGANIZACIJŲ PRANEŠIMAI Santaupas juodai dienai 

tebelaikome „kojinėse“: ką lietuviai žino apie taupymą? Minint Tarptautinę kredito unijų dieną – 

žvilgsnis į pradžią Lietuvoje Medicinos centre „Domus Curans“ – tradicinės ir Rytų medicinų dermė 

VARDAI Kūną atvirai parodžiusi Monique sudrebino internetą: „Ačiū, kad kalbi“ 10 1206 

Koronavirusas nustatytas verslininkės Dainos Bosas šeimai: jos būklė – sunkesnė už vyro ir 

dukters 15 892 15MIN TEMA Sezzy apkaltintas vaikų išnaudojimu: prabilo buvę „Trendingang“ 

grupės nariai, atlikėjas viską neigia 3 204 YPATINGOS 05:00 Agnė Kulitaitė šį rudenį kviečia 

išsiskirti iš minios: net klasikos mėgėjai gali būti ryškesni 07:19 Rugilė Kančaitė – apie hormonus, 

kurie ne tik sukelia moterims PMS, o paaugliams – audras PRAKTIŠKAI SU „NORFA“ Tortilijų 

https://m.kauno.diena.lt/zymes/lrt-3
https://m.kauno.diena.lt/zymes/generalinis-direktorius
https://m.kauno.diena.lt/zymes/konkursas-2
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied


24 
 

bokštų architektas Giedrius: ir pilvas sotus, ir kepsninė „įdarbinta“ Konkursas sūrių mėgėjams: 

dalinkitės apkepų, pyragų ar kitų patiekalų receptais ir laimėkite sūrių rinkinį! VIDEO 01:35 

Neramumai JAV prasidėjo dar nė nebaigus skaičiuoti rinkimų balsų – žmonės išėjo į gatves 56:31 

Istorijos miestui ir pasauliui: pirmasis Vilniaus paskaitų kursas 00:22 Reperis K.Westas pirmą 

kartą dalyvavo JAV prezidento rinkimuose – balsavo už save ESPORTS NAMAI Kvapą atimančios 

sumos: už kompiuterinio žaidimo transliaciją – trečdalis milijono dolerių „Natus Vincere“ gerbėjai 

prie organizacijos veiklos galės prisidėti per naują kriptovaliutą URBAN˙/ M.Govedaitė apie naują 

„Moterys meluoja geriau“ filmą: nežinau, ar jį galima vadinti kino juosta 6 Vikas Vikutauskas: 

Palikite tą minimumą ramybėje. Jis ir taip gana minimalus 9 MAISTAS Visų mėgstami kepiniai iš 

virtų bulvių: švilpikai, žemaičių blynai, „Piemenėlių pyragas“ 283 Iš moliūgų – ir pyragai, ir 

keksiukai. 15 rudeniškų desertų receptų 1545 Nidos receptas: sultingi žuvies ir bulvių kotletai 

SVEIKATA Kauno klinikų priėmimo skyriuje moteris praleido apie 15 valandų: maldauji pagalbos, o 

tau sako, kad čia viskas normalu 21 1086 YPATINGOS COVID-19 dalija tautas į dvi puses. Kodėl tiek 

daug žmonių vis dar netiki virusu? 37 1879 Vaistininkė – apie vitamino D svarbą: normalus jo 

kiekis sumažina riziką susirgti COVID-19 PASAULIS KIŠENĖJE Natūristai iš Belgijos po pasaulį 

keliauja nuogi, o savo nuotykius fiksuoja nuotraukose 4 Jei vis tik reikia skristi: 10 gudrybių, kaip 

neužsikrėsti koronavirusu lėktuve 3 101 „C-17 Globemaster III“ teko leistis avariniu būdu: be 

priekinių ratų čiuožė ant pilvo ŠEIMA Kaip stiprinti vaikų imunitetą: sezoninių ligų išvengti padės 

naminis maistas ir aktyvus poilsis Jurgitos šeimai su 9 vaikais reikalinga pagalba – sudegė namas: 

„Svarbiausia, kad didieji vaikai išgelbėjo du mažuosius“ 44 3008 15MIN TEMA Santuokų ir 

laidotuvių ceremonijų tvarka įvedus lokalų karantiną: kas leidžiama, o kas ribojama? 22 KINAS 

Nors ketinama skelbti karantiną, „Scanoramos“ atidarymas vyks, kino salės veiks iki penktadienio 

vidurnakčio, bus ilginama festivalio trukmė Vilniuje prasideda kino forumas „Scanorama“, nuo 

savaitgalio – virtualioje erdvėje GYVENIMAS Kauno klinikų priėmimo skyriuje moteris praleido 

apie 15 valandų: maldauji pagalbos, o tau sako, kad čia viskas normalu 21 1086 YPATINGOS 

COVID-19 dalija tautas į dvi puses. Kodėl tiek daug žmonių vis dar netiki virusu? 37 1879 

Energinga 102 metų senolė: „Nemėgstu sėdėti rankas sudėjus be darbo“ 7 2306 Parašykite 

atsiliepimą apie VERSLO rubriką Rašykite redakcijai Reklama Karjera su 15min Kontaktai Interesų 

deklaracijos Akcininkai Autoriai Naudojimosi taisyklės Komentavimo taisyklės Etikos kodeksas 

Visos teisės saugomos. © 2008 UAB „15min“. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus 

raštišką UAB „15min“ sutikimą. Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda 

atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime 

keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-

garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied 

Vilniaus m. VPK                                                                               Kęstučio Urbos, Kęstučio s.,  

PAREIŠKIMAS                                                        g.1955 02 22, Marijampolėje                                    

20201107                                                                                           gyv. Vilniuje, Jeruzalės 27-218 

                                                                                                               mob. 861719890 

 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/delfi-palieka-monika-garbaciauskaite-budriene-921-866124?copied&copied
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„DĖL TOLESNIO PSICHOLOGINIO TERORIZAVIMO – MENKAVERČIŲ 

DAIKTŲ DINGIMO IŠ MANO KAMBARIO IR NETEISĖTO BUVIMO MANO 

KAMBARYJE BENDRABUTYJE" 
 

 Parėjęs iš tradicinio pasivaikščiojimo po Verkių parką šiandien apie 11-12:30,pastebėjau, kad iš 

kambario dingo vienintelis šaukštas, o iš mano bloknoto dingęs puslapis su VPK operatyvaus valdymo 

skyriaus telefono numeriu, kuriuo vakar po 10 val. paskambinau ir susakiau profesionalaus rytų 

spec.tarnybų surežisuoto teroro su islamo ekstremistų nukreipimu sprogdinimams grėsmę, keršto už CŽV 

kalėjimą prie Vilniaus apie kurį kėlė triukšmą žiniasklaida pretekstu.  

 Taip pat nusiunčiau pareiškimą savo pažįstamam prokurorui J.Lauciui (prisegu) bei parašiau dar 

vieną prevencinį tekstą literatūrinio kūrinio forma., kurį nusiunčiau ir Seimo nariams 

 Tų daiktų dingimą per bolševikų maišto metines  – psichologinį terorizavimą šiandien sieju ir su 

pateikta policijai informacija ir su savo žurnalistiniais tyrimais bei bendravimu su VSD, KAM II dep. 

darbuotojais, kaip ir  Seimo NSGK pareigūnais tris dešimtis metų, o  pvz. su VSD vadovu D.Jauniškiu 

subendravau pastaraisiais metais apie dešimtį kartų. 

 Eidamas Verkių parku pastebėjau galimo parodomojo  sekimo požymius – šviesiaplaukę aukštą 

moterį su akiniais raudonu treningu ir juoda kauke, kuri kalbėjo telefonu bei aikštelėje už Jeruzalės kapinių 

automobilį su užrašu "komanda" – numeryje raidės JAU. 

 Buvo sekimo požymių ir vakar man vykstant autobusu į Seimą bei Mažvydo biblioteką – prie Žaliojo 

tilto lūkuriavo vyriškis kariška lauko pratybų uniforma (sureikšmino "auksinių šaukštų", kurias pagarsėjo 

KAM 2016 m.  temą?). 

Dėl sistemingo psichologinio terorizavimo prašau pradėti ikiteisminį tyrimą – nustatyti kaimynų 

bendravimą su rytų spec. tarnybų rezidentūra. Priminsiu, kad prieš gal septynetą metų gretimo apleisto 

namo grotose buvo rastas pakaruoklis, o tai sukūrė pretekstą nušviesti kraupų įvykį TV žiniose iš Jeruzalės, 

kai Vilniuje viešėjo Izraelio Prezidentas, o premjeras Kacav buvo už grotų.   

Taip pat yra būdingas spec.tarnyboms ir gaisras mano koridoriuje beveik prieš dešimtį metų bei 

kaimyno mirtis, atseit, užspringus, o taip pat raidės COV atsiradę ant elektros skaitliukų spintos koridoriuje. 

Tai, kaip ir daiktų iš mano kambario dingimą ar kompiuterio sugadinimą bei keletą kitų kriminalinių įvykių 

sieju su Jeruzalės rajone veikiančia agentūrine rytų spec.tarnyboms dirbančia "komanda". 

Kai iš manęs buvo pavogta piniginė su dokumentais, šiuo įvykiu užsiėmė policininkė Renata Bujel iš 

komisariato Žirmūnuose. Jai kaip vagystės spec,tarnybų braižu pretekstą pateikiau sukauptus duomenis 

apie sprogdinimų serijalą Lietuvoje einant į NATO bei kapinių, bažnyčių niokiojimą. Netrukus byla buvo 

atiduota kitam policininkui – tyrimas nutrauktas. Pasiskųsti policijai yra sudėtinga, nes mane persekioja 

VPK dirbantis Tomaševič bei Abaravičius iš Žirmūnų PK.  

Reikalauju dėl jų vykdyto  psichologinio terorizavimo atlikti tarnybinį patikrinimą – jie galimai irgi 

susiję su minima agentūra -  juos dangsto. 

 Kęstutis Urba 

************************************************************************************************************ 
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ATSAKYMAS KĘSTUČIUI 

Sveiki, nieko naujo, su manimi taip elgiasi jau 50 metų, o ką aš galiu padaryti, kai Lietuvoje vis savo 

nagus rodo D.Grybauskaitės, pagal Maskvą, sukurtas korupcijos voratinklis, kuris puikiai veikia. 

Kas sugebės jį išardyti, juk visi žino, kad ji "Maskvos paslaptis", o tai yra jėga, bet priešintis būtina, 

ne tokios imperijos pagaliau žlugdavo - nieko nėra amžino ar ne tiesa? Pirmiausia reikia sutvarkyti 

Lietuvos teisėsaugą, nes kol ji egzistuos tokia kokia dabar yra - tai nieko nebus. Prisiminkite mano 

experimentą, kuriame išvada yra tokia (priminsiu neskaitantiems mūsų laikraštėlio): "Lietuvą 

naikina Lietuvos teismai kartu su Lietuvos saugumo komiteto nariais"pagarbiai AMG P.S. jeigu 

pridėčiau dingusių daiktų sarašą, tai būtų pilnas laikraštėlis. Policija vagysčių neberegistruoja. 

*************************************************************************************************** 

DISKUSIJA I. 

III pasaulinis karas 
 

 
Kest Turbo 
 

11-08, sk 19:34 (prieš 15 
valandų) 

  
 

GRU OPERACIJA – „JUODA IR BALTA OLANDŲ AUDINĖS“ 

Kęstutis K.Urba 

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“) 

  2020 m. LAPKRIČIO 08 d., Vilnius.    

              Mažai kas pasaulyje mano, kad COVID19 pandemija kilo ne dėl  kiniečių veiksmų: laboratorijos ar 
turgaus-gamtos, o buvo kruopščiai suplanuota kremliaus biologinio karo laboratorijose, dar ir Berlyno 
užėmimo II pasauliniame kare  75-ų metinių proga. Rusijoje jau vykdoma dešimtimis tūkstančių vakcinacija, 
matyt, iš anksto jų dar 2017 m. išrasta vakcina, o Gamalėjos institutas didina jos gamybos pajėgumus. 
Susidomėjimas šia vakcina ir jos panauda jau yra ir ES. Atrodytų, kad pavasarį vakcina ES turėtų pasiekti ir 
iš USA, pandemija turėtų būti priveikta, tačiau žiniose pasirodė nauja nerimastinga informacija. Olandijoje 
aptikta nauja COVID19 mutacija, kuri plinta švelniakailių žvėrelių ir jų prižiūrėtojų tarpe, o mutacijos yra 
tokios, kad jų neturėtų imti jau sukurtos ir testuojamos vakcinos. Serga bent 12. 

                             Iš pradžių buvo naikinamos visos audinės 8 km spinduliu, o šiuo metu nesuvaldžius situacijos 
priimtas nutarimas išnaikinti visas.  Juolab, ši nauja infekcija, kuri netrukus bus įvardinta, kaip COVID20, jau 
persimetė į draugišką Lietuvai ne tik narystėje NATO Daniją. Jos vyriausybė, paskelbta šiomis dienomis, kad 
gi buvo priversta izoliuotis. 

Kas galėtų paneigti, kad tai ne gamtos išdaiga, o planingi agentūriniai veiksmai, kuriuos įvykdė 
ginkluoti mėgintuvėliais ir švirkštais prižiūrėtojais įsidarbinę Ivanai Fiodorovičiai GRUninai su padirbtais 
pasais.  Juk ne tik „novičiokai“ leidžiami maskoliaus „mengelių“ į darbą. 

Tokiu atveju Lietuvos ir ne tik jos spec.tarnybos turėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: 

- Dano Rapšio sustojimą baseine nebaigus paskutinės atkarpos: tokia klaida, kai eina 
nerimastinga informacija iš Danijos, kur daug kam sprendžiasi „būti ar ne“, gali būti traktuojama kaip 
specifinis juodų lingvistinių technologijų triukas su gamtinių klaidų ir sklidimo vandeniu įtaiga, juolab, tai ne 
pirma šio plaukiko „išdaiga“ 

- žinomiausių laidojimo namų buvimą Vilniuje, būtent, Olandų gatvėje 
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- tik ką per Vėlines Olandų gatvės degalinėje galimai įvykdytą spektaklį su benzino vagyste, 
bato (mirties, kelionės įvaizdis)  ir mobilaus (judėjimo įvaizdis) pametimu bei policijos pėdsekiais pro 
Audėjo sustojimą iki Markučių ir geležinkelio pervažos. 

Todėl būtina peržiūrėti ir visas keistas avarijas ar kitus nutikimus su AUDI šiomis dienomis ir 
kuo greičiau uždrausti šių žvėrelių auginimą Lietuvoje – pradėjo seimūnas Balsys. Beje, Kanados užsienio 
reikalų ministro susitikimui su Cechanuoskaja Vilniuje maždaug prieš mėnesį TV žinios iškišo kontekstą: 
nežinomas žvėrelis išpjovė vištas, o po to buvo jis parodytas ir gamtininko paaiškinta, kad tai kanadietiška 
audinė – tipiškas kremliaus-Lukašenos spec.tarnybų braižo kontekstinis triukas. 

TV3 žinios rodė lapkričio 3 (numerologiškai atvirkščiai 3-11 – kovo 11) dvi keistokas avarijas: 
juodo ir balto automobilio, o reportažuose iš Olandijos buvo rodytos balta ir juoda audinės. Deja, šie 
automobiliai galimai patyrę avarijas dėl įvaizdžio nebuvo AUDI, nors vyras ir moteris įvažiavę į stulpą ir 
užsiaubino Gabrieliaus Landsbergio bei kažko labai juodai apsirengusios Ingridos Šimonytės interviu Seime, 
rodytą TV3, LNK... 

Drabužio kalbą itin plačiai naudoja spec.tarnybos. Pvz. LRT „labam ryte“ Ugnė Galadauskė-
Siparė pirmą žinią apie konservatorių pergalę rinkimuose pateikė rudu-„nacikų“ rūbu, šiandien LRT 
„Šventadienio mintyse“ Michelevičiūtė kalbėdama apie Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus rožinį, vilkėjo 
rožinės spalvos suknele.  Antano Smetonos žmonos siuvėja lyg ir buvo rusų agentė, bet Ingridai gal ir 
nereikėjo modeljerei patarinėti – po Motinos netekties 2019 rudenį gedulo rūbas kitą dieną po Vėlinių yra 
suprantamas ir gal prognozuotas. Nes dieną prieš tai iš Pabradės buvo žinia, kad šuo užpuolė ir apdraskė 
mergaitę, o įvykis komentuotas ir mėlynai apsirengusio šungaudžio rodymu, kai jis užneria kilpą dideliam 
dideliam juodam šuniui. Gi kadre už Ingridos sėdėjo Jonas Survila su mėlynu „antsnukiu“, o jį vaikštant su 
Ingrida Seimo koridoriais teko pamatyti ir man pačiam. Žinant, kaip rengiasi ar saugosi šie konservatoriai 
nesunku buvo surežisuoti išpuolį Pabradėje, žinomoje ir karo poligonu. Juolab, juodai apsitaisiusiai Ingridai 
kalbant TV kamerai prie Seimo laiptinės  buvo paimtas jos rakursas iš šono, taip, kad matytųsi kažkieno 
apdėtas lyg tyčia mėlynas krepšys. Subtilu. 

Buvo ir daugiau psichologinio karo atitikmenų, bet tiek jau to – viskam savo laikas, nes karas 
yra karas, net ir III pasaulinis, kurį kremlius vykdo prieš visą pasaulį, priveikdamas ir D.Trumpą bei, netgi, 
savus žmones. „Baby narožajut‘ sakydavo maršalas Žukovas, kai aukodavo kareivius. 

Bet, jei toliau snūduriuosime ir leisime prokurorams dangstyti nusikaltėlius, tai netrukus 
susilauksime ne tik COVID20 su baisiomis pasekmėmis ir Lietuvai. 

(b.d) 

Pagarbiai - Kęstutis 
 

************************************************************************************************************ 

DISKUSIJA II. 

В ответ на: Re: LVT Fwd:                                                                                             

PROKURORŲ IR TEISĖJŲ OKUPACINĖS TEISĖS LEGITIMAVIMAS. 

 

 
lietuvosvisuomenestaryba2018@gmail.com <lietuvosvisuomen
estaryba2018@gmail.com> 
 

2020-11-08 12:07 (prieš 
22 valandas) 

  
 

skirta lvt-darbo-grupe@googlegroups.com Atšaukti prenumeratą 
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Aldona Marija, gal galite pasidalinti nuoroda kur priima priesaiką? 

Pagarbiai, Egidijus Kaunietis 
 
kišeninis tolkalbis: 868660789 
 
ср, 4 нояб. 2020 в 11:22 Aldona Marija Gedvilienė 
<amgedv@gmail.com> написал(-а): 
Sveiki, ar pastebėjote, kad naujų Seimo narių priesaika paslėpta nuo Lietuvos Visuomenės, bet 
internete matosi, kad priesaiką priėmė vienas iš Lietuvos naikintojų Evaldas Pašilis. Jei 
prisimenate, paskutiniame laikraštėlio numeryje buvo parašyta: "ar atsiras Lietuvoje aukštos 
moralės teisėjas, kuris turės moralinę teisę priimti naujų Seimo narių priesaiką?" Ir štai - priesaiką 
priėmė tas pats Lietuvos naikintojas Evaldas Pašilis - D.Grybauskaitės korupcijos saugotojas - 
Lietuvos vienas iš svarbiausių Lietuvos naikintojų, kaip Jums tai patinką?  Tai ko galime laukti iš 
naujos valdžios – tos pačios korupcinio  tinklo veiklos? Rašykite savo nuomonę, įkelsiu į laikraštėlį, 
nebūkime tylintys prisitaikeliai kaip Zigmas Vaišvila. Sėkmės visiems mylintiems teisingą Lietuvą, 
tikiuosi dar bus tokia, pagarbiai AMG  
Atsiprašau, priesaikos dar nebuvo, skelbiama, kad bus penktadienį 13/11. AMG 
 
2020-11-04, tr, 09:05 Pogon Lt <pogonlt@gmail.com> rašė: 
Be to jie dar gauna ir antikonstitucines valstybines pensijas, kurias yra apie 20 kart didesnes, nei 
politinių kalinių ir tremtinių, kurius jie nuteisė Gulago konclageriams ar 
kalejimams. http://pogon.lt/77-pytania/pytania-do-wladz/2540-praymas-pradti-vykdyti-
prisiimtus-savai-tautai-sipareigojimus.html 
 
2020-11-03, an, 23:13 Kazys Grabys <papartisgk@gmail.com> rašė: 
 

---------- Forwarded message --------- 
Nuo: ENDRIUKAITIS Algirdas <misrig@lrs.lt> 
Date: 2020-11-03, an, 21:34 
Subject: Prokurorų ir teisėjų okupacinės teisės legitimavimas. 
To: papartisgk@gmail.com <papartisgk@gmail.com> 
 

Problema Berlyno sienos aukščio lygmens. 

Algirdas Endriukaitis 

SVEIKATA 

SVEIKATASAVOJEGOMIS.LT  

GYVENIMO FILOSOFIJA 

ŽMOGAUS SIELOS GENEOLOGINIS MEDIS 

Į žmogaus sielą galima žiūrėti kaip į mums nematomą ir neapčiuopiamą energetinę program, 

kurioje suformuotos žmogaus vystymosi, egzistencijos, tobulėjimo galimybės. Tai lyg savotiškas  

mailto:amgedv@gmail.com
mailto:pogonlt@gmail.com
http://pogon.lt/77-pytania/pytania-do-wladz/2540-praymas-pradti-vykdyti-prisiimtus-savai-tautai-sipareigojimus.html
http://pogon.lt/77-pytania/pytania-do-wladz/2540-praymas-pradti-vykdyti-prisiimtus-savai-tautai-sipareigojimus.html
mailto:papartisgk@gmail.com
mailto:misrig@lrs.lt
mailto:papartisgk@gmail.com
mailto:papartisgk@gmail.com
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kompiuteris su instaliuotomis pagrindinėmis programomis ir nuolat per mintis, žodžius ir darbus 

instaliuojamomis naujomis gyvenimo išminties ir patirties programomis. Be to, žmogaus siela per 

tėvų, senelių, prosenelių ir tolimesnių protėvių sielas turi ryšį su pačiu Visatos Kūrėju, per šias 

protėvių sielas ji gali išeiti į bet kurią ištakų ir palikuonių atšaką. Taigi, turime žmonijos erdvinio 

tarpusavio sielų sistemą. Tobula, neužteršta nuodėmių virusiais siela turi nuostabias galimybes iš 

Žmonijos Dvasios ir iš paties Visatos Kūrėjo gauti išmintį ir gyvenimo palaimą. Svarbu per pyktį, 

neapykantą, nusivylimą ir kitus neigiamus jausmus neprarasti ir net nesusilpninti šviesių 

tarpusavio sielos ryšių, o juos stiprinti per meilę artimui. 

      Tyrimai įtikinamai rodo, kad prašviesėjus žmogaus sielai, šviesėja ir jo tėvų, senelių, 

prosenelių ir kitų protėvių sielos. Štai iš kur atgimimo “iš auksčiau” paslaptis. Tapk visaverčiu 

žmogum, ir tavo paties bei vaikų sveikata bei likimas keisis gerąja linkme. Siela – dvasinė struktūra 

ir todėl ypatingai jautri žmogaus jausmams. Nuo šviesių minčių, žodžių ir darbų siela šviesėja, ir 

tada jos šviesa sklinda per visus šviesius tėvų, senelių, prosenelių ir tolimesnių protėvių bei mūsų 

palikuonių ryšio kanalus, apšviesdama jų sielas. Visa tai atveria galimybę Dievo palaimos srautui 

vis stipriau veikti mu sir mūsų palikuonis. Blogos minty sir darbai susilpnina ar net uždaro ryšio 

kanalus, ir žmogus gauna nepakankamai arba visiškai negauna kai kurių jo egzistencijai būtinų 

gyvybės syvų. Nuo to prastėja nuotaika, o dėl to – dvasinė ir fizinė sveikata. (JONAS MARKŪNAS 

“Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti”) Bus daugiau 

sekančiame numeryje… 

Redakcinės kolegijos informacija: autorių nuomonė nebūtinsi sutsmps su redakcinės kolegijos 

nuomone. Rašykite mums savo nuomonę, spausdiname be cenzūros ir visas priimame. 

 Internetinį laikraštėlį „AUAKSINIS RUDUO“ galite užsisakyti el.p. amgedv@gmail.com, telef. 

866673965. Visi laikraštėliai           http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo 

                                                                              

MŪSŲ DRAUGAI Bernardinai.lt

          

                     

       

mailto:amgedv@gmail.com
http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://top-10.lt/
https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2019/07/respublika-e1586848353404.jpg
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“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,„KLAIPĖDA“   

                

                          

      
  

         

                                                                               

 


